
קפד אמורפרשתקפנ
 אתפני'פונהאנו ואניאתן ה ן מתכאכןאחתיעאשאם
 אנוס )ל4ש ההוא , כציבור ו45ש באיש ן בו ועוסק עסקיימכ5
 ' סיום ועמו עמז מקרב אזתו והכרתי , מוטעה זלא שונהולא
 כך ימצא 5א שנאמר לפי %ל מה למולך נתן מזרע כי)

 כתו בנווכן בן , ובתו כנו א4א 5י אין ן בחש ובנו כתומעמד

 כשר זרע אלא יי אין ז ' ימועך נתן מזרעו כי ווימניין

 ן בו ש"ש זרע כ5 למולך מזרעו בתתו 5% מניק פסולורע

 מיכר קדשי שם את סקדשיויחלל את טם4י ~IVQח
 השכינת את וכמיק השם את ומחלף ש המקד את מטמאשהוא
 ואם ט מארצם, אותם ומגלה כחרב אתישואלומפיר
 הרבה שדברים סוף אחד נדבר העלימו אס מטין סיימוהערם

 העלימו אם ומניין י י ,D~pnI lal~p ,תלאםמעלימים
 העלס אם 4% מע*מ'ס הרנח דינים שנכחי סוף אחר דיןבית

 שף נסנדריות העלימו אס מניין א י ,יעלימו
 שסוף ישר"

 לכך כך על מהם נטען נפשות ודיני מעלמת נדויהשמנהדרי
 הארץ ~ov 'עיימו העלס ואס כ י ' ילים) הלם ואםנאם
 המית לכיתי למולך מזרע: בתתו ההוא cttsn מן עיניהםאת

 פונהאני פני, אניאת ושמתי ינ שיוצו, מיתהצותוככף
 שמעון %ר יוסר תלטור מה וכמשפהתו ' מוטעה שוננ'ולאיא אנוס ולא ההומו , בציבור ולא כאיש , כו ועוסק עסקיימכף
 שיש משפהקה יך שאין ללמרך אףא המשפחה חטאת מהוכי
 מפני ,IO'CD'S שכויה ליסט.ס בה שיש מוכסים שכויה מוכסבה

 שנאמר תקלפי מה אותו והכרתי ד י עלו,שמחפים
 בהכרת אותו,אותו ת% כהכרת משפחתו תהא יכוףובמשפחתו

 והכרתי ו' ט איאבייסורים' משפחתובהכרת,ואין
 שאר ערבות המוףך אחרי לזנות אחריו הזונים כלאותוואת

 ז שלזם זעמם עמס מקרב בהיכרת ' זרהעבודה

 ואףאטוו5א אישאישנייקלף"היו, ג8ן א'ש'אשוהמנ"ןת5 ייאיא אישא'ן נ(44ח*18
 אבי את 451ש אמו, ואת אביו, אביאת

 ב ן הנפק יא ,אטווראית הספק ולא אכיוויאי ,אמו
 , יומת מות ואמו אכיו שוומקיל לפי תל מה ' קי55 ואמואביו

יכוי
 קון5 אטז %ל אחת כנת DnuW שיקיף עד חי,כ יהיה לא

 אם11אינווויכ על חייב הגר והלא מהם, אחד אפלו , ק%%אמו
 , קי5 ואמו אכיו און עקיבא % י הגלילי יוסי רכי דברי אכתל

 ומ-1 ח"ב שאינו )את ' אמו על חייב אגיז ע5 חיב שהוגםאת
 חייב שהוא במתוקי ~INa'pp רבי מודה ן אמו על חייב אינואכיו
 , קל% אכיוואמו ג , אכיו ע4 שאינוחייב אעם אמועל

 והלא מיתה, לאחראפילו

 ד~

 הוא
 הואיי

 והמק% היים והמכה
 הייב אינו המקיל אף , כהיים חלחל חייב אינו הסכה מהחייג
 דמיו ' מיתה יאחר ואפילו ' ק'4% ואסו אכיו ת% כת"סאלא
 כימטפטי חוקותייואת  את  ושמרתם ד ן כסקסהבו

 ועשייתה ושמירה יהוקים ועשייה שמירה ייתן אותםועשיתם
 שמת אתכם מכיא אני אשר האוץ אתכם תקיא )יה 'למשפטי
 4%ש  ;IW1ts עימות אן4ש אתכם מכיכר  איני ואני ' בהירשת

 חיבו ויא ה שתבואו, ער  המקום  שומרי מהיובכנעניים
 1Sta מפניכם משיח אני אשר המצריים  אייו י הנויבחוקים
 שטופים כנעבים שהיו עשוטימר כ%איוק  את כיהכנענים
 הייו, רברי  עיירי איא אותם מגיה איבי אני י הייוברברים
 אתם מבס *אומר  י 1 ן ממוובו ק4 שהוא לארס 'ואקוובם
 פותחים שאתם אותם יורשים אתסנאיס אתארבתםחירשו

 התום, מעיין נעוי ג% כיה אהותי נעוף גן אוםחחי4הוכוהוא
 ליתנה5גם 5רשתאותהעתידאני אתננהלכס ואני8

 אחר מש5 ח45ש 5נו 4תז %ך איז תאמרו שמא ( ע51םירושת
 בניוש4 ואתם שס סל היקו איא אינה והיא היא משלכםוהיא
 שומרי שהיו איא , כתוכה טיב( ומה חס כס אןא אונן והן ,שם

 הבריתי אשר יי'איהיכס אני ט ' שתבואו ערהמקוס
 ארס באומות ,  ויאומות ביניכם כמרץ ראו העמים מןאתכם
 עצטוונבסר את בקשט ארם יאחר וסומרה אשהו אתבקשט
 צריך , לטמאה הטהורה הבהמה בין והבריתם י יולנחר
 ימוש כן אם ' הס מפורשים כבר והק"ש  להמור ביופרהיוסר
 יך טהורות בין לטמאה  הטהורה הבהמה בין והבייתםבאטר
 וכמת חציו שנשחט כ'1 קנה של רוכו שנשחט כין ' לךלטמאה
 השמוש העיר ובין א י ptw~) מיא לחציו רובו כיןהוא

4טהוי
 אשר  ובכי ובעוף בבהמה נפשיויכם את  תשקצו ויא ן
 והייתם ב י יאסר, יטמא אתבס הברלתי הארשהרמוש

  קרושים אתם כר קרוש שאני יי'כשם אני קרוש כי קרושיםיי.
 ' פרושים 1;'1 אתם כך פרוש שאני כשם ' קדוש'סה'1
 אתם מזכדף'ם אם ' 5י להיות העם'ם מן o~nx ואכריי גי
 נצר נכ)כד שב( אתם הרי %או ואס לשמ' אתם הרי העם'םמן
 אום עזריה בן י"עזר וחכיריו' ככלמרך

  מב"י
 ארם יאמר שיא

 יבוא איפטי  אי , חזיר כשר לאכול איפש' אי ללבוש שי איפצי
 העכירת מן פורש נמצרת לי להיות ~Dapn מן אתכםואכריהן כו עלי גזר שכשמיס ואבי אעשה מרץ אביאיפשי 'עיהערוה
 אין ואשרץ איש ד י שמים, נלכות עליווםקכף
 אשרה/ או %ל מניין ואנדרונינוס טומטום ' ואשה איש איאלי

 זו בהם יהיהכי
 הנשאי

 ן משהיו המדבר הפיתום זה אוב בהם,

 ן כאזהרה DnaI והנשא בסקילה אייו הרי בפיו, המרכרוידעוני

 זהבניין רמ,הסבם, יומתוכאכזירגמואותס מותסו
 ' בסקילת כתורה  האמורים בס דולחם כלאב

  שמירטגיתש
י.ע,'";(בגלמ:מם:ב.ויאסר

 מטמורו  ימתיסן  מינצ(יס אין  אהרןבבי
 ד"קטנופ' אף אהרן בנ' %ל מוטן בעי'  ייבות ומטין 'הייים יצאו הכהמס ת5 חילים יכול אהרן ,בני ימת'ם אהרן בנותהן

 ה41ש הדם כי ואומר , לנפש %ל הדם את לרבות ומניין ,המת אף4י ל' אין ' כעמיו 'טמא לא לנפש אליהם ואמרתב
 ממנו הפורשות הטמאות כ% לרכות מניין ג ןהנפש
 הפורשיהן הטמאות את ףרכות אייהם ואמרת 5% , המתמן
 מטמאן איש שם שעם'ו בזמז בעטו ,NDet 5א %נפש ' המתמן

 * אייו הקרוב ישארו אם כי ר מצוה, ימת הואמיטמא
 את י4ל הקרוג . היא אביך שאר שנ ' אשתו א45פ שארואין

  מהתייאביוטח יאמריאמו הנרושה, את 5א אליו ,הארוסה
 טתח% שאינו יה,אביו מטמנת הוא הרי מתחיית סימאאמו
 אף כודוע אמו מה אומר הייתי כן אי15 , 5ו שיטמתו דיןאינו

 אי5נ או ה ןחכיונידוע,אכיוחזקהמנייןתיו%אביו
 חזקת שהוא מהאטי אומר יאמוהייתי נאמר %א לירכיונאמר
 נזייתי כ1 אייל לוז שיטמא רין צינו וראי אמו לו מטמא הואהרי
 שאינו אביו מהאום

 , מתחיית שאיגוד אמו אף מתחףי
 מרע , ולבוויבתו יאמר ו ויאסו' %ף מנייןשנתחלקה אמי

 הורש חרי '  בכבורם הייב שאינו בבוובתו '  %1taNilIaNSי
 שיטמתה דין אינו נכבודם ח"ב שהוא ואבע אפ ' לחסשטמא

 ,והם
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מזקפו.פרשתאמורקפה
 הנפ15, וקבתו לבנו ו5בתו,יכ51 יבע אי הייתי כן אילו '5הם
 בנו ובתו בנו אף קיימא בני ואביו אמו מה ' ויאביו לאמות4

 לבנו r~hi ומה קיימא, כני שאינן הנפלם בנווכתו יצאו 'קיימא
 מרה בכת ויש בכתי שאי! סוט ככן שיש לפיומהת4לבתון

 ללמדו ולפדותו ~1%a מצוות בו חייב אביו הכן , ככןשאין
 הכת ככת, כן שאין טה אשה ולהשיאו אומנות וילמדותורה
 כן שאי! מה נדריה ובהפר ן כמעשהידיה במדאתח זכאיאביה
 , ככן שאין נכתמה ככת שאין מות שישבנן מה לפי האבבז

 5אה'1 יאמר ח , ככתו 15מר וצריך לכנו 15מרצויך
 בהם חייב שאים כאהיווכאחותו לבנוויבתו תל מהולאחותו
 מצוות בהם חייב שהוא ובתו כנו י להם מטמא הוא הרימצמת
 51אהחזו לאחיו אומר חיתי כן 5הם,אי5ו מטמא שיהא דיןאינו

 וכתו גנו מוש ו ולבתו לבנו 5% מאמו לאחותו לאחיויכוי
 ואחותו אהע יצאו ' יורשו שהוא ואחותו אחיו אף ' יורשושהוא

 יאמריאחיוםה%ל5אחותו/ ט יורשוןמאמושאימ
 אחע מה אומר הייתי לאחותו נאמר %אהיוו4%ש נאמרשאייו
 ולאחותו %ל נדויה, כין קטנה בין אחותו קטן'אף בק נדולגין

 לאחותו נאמר אילו י הגרוףהי הקטנה441שהכתויה
 ח1" ה"תי לאחיו נאמרויא

 נדויה ולא קטנה שהיא אחותו מה
 ; קטן כין גרוף כין 51אווו ת5 הגדוף ויא הקטן אחיואף

 יכול או וימפותה יאנוסרה פרט הכתויה ויאחותו אי
 שהוחתח ' לאיש 5אהייתה אשר ת5 עץ מוכת את מוציאשאני
 הקרוברש ב י י אחר כדבר שהוויתה 4%1י ' איש ידיע5

 ז מטוה יטמא 5ה הכונרת את לרבות אלא הארוסה את5רבהז

 הכהן כיוסף ומעשה , כורחו כע% אותו מטמין הטמא רצה5א
 ודחפוהו 5ה יישמתם רצה ולזפ פסחים אשתווכערבישמתה
  הוא מטמא י יטמא יה נ י ן  כורחו עי וטימאוהוהכמיס

 אינומטמ*ש '  יטמא 4ה ' עיהספק מטמא ואינו 'ע%הוודאי
 עצמות א,ט הואיףחטסארז ארם יאמר שיא עמהלאחרים
  אדם שאין ' איבתה ע% אינומטמא  , יטמא לה , כיףפלוני

 עצ0 עף הוגש מטמא אב% , מאביו הש מן  אבר ע5מטם4י
 כשעורה עצם עי מטמא ארם  אובואין ייוס' ,  "אביומצעורה
 רגיו עי נומו שעית פכםם בן ניוסף מעשה ר ינצביו,
 המערוץ כחוט בה כשתנת לו אמר לחותכות הרופשוובקש

 קרוש , והסיעו הסערנה כחוט כה והניה כשברזהודיעני
,tdumasמאביו החי מן אכר ע% מטמנם שאין %ך צא  ואייך מיכןבי ייספי חייכ הייתרה כאן עד בני חוניכם 4ו אסר ננו , 

 אובר צריק באסריש וה על אמרו  רבריפניחכמיםוכשברש
 4%שיטמ*ש טו ' , הצריקאכרוציקועמובצרקו'
 ולבתו ולכנו ויאכיו לאמו  שבאמר 'bS' תל מוט 'בעיבעמיו
 יכוף כשירים בין פסויים כין יהפ מטם4ו ' ולאונותוכלאחיו
 כע5 יטם4פ לא %ל פסולה בין כשירה כון 'טם4ש 5אשת1אף

'1tDP1מטמא כיצר מטמא,הא שאין בעף חש שמטמא בע5 יש 
 1 י ן  לאשתופסויה ואינוסטסא ' לאשתובשירההוא
 מדרני, 1wlewI בזמן 45ש ' עמיו כמעשה שעושים בזמןבעמיו
 ח51ים 'היו יכוף חולי הוא הרי כזה מנהג נהג ן להחלו יציבור
 הרי W1tD ן הוא.חו5ים הרי עסו w~nw בזם! ת5בעמיולעולם

 ן בקרושתוהות

 משמנן:בש"ן 4%ע קריחות יכויעףחמש %איקרחו, א1ישא
 ' 5מת שניכל כין קרחה תשיטו ולא תתגודדו %א שנאם5פי
 לרבות מניין נלבד,' ~Qutvn ב'1 ע5 איא eyn 4' איןשיכוך

 יכול ג , הראש את %רבות בראסם 5י תלמיד הראשאת
 כ5 עף חייבים , יתירות תצוות הכתוב בהם שריבוץבכהנים
 ישר" אכל ן העינים כבין הראש וע5 וקרחהקרחה

 ריבה שיא
 יהע ויא אחת אלא היינים יהיו לא  יתירות מצוות הכתובנהם
 מת שוה, יגזירה קרחה קרחה תל ' העינוכיכד כי! "אותביס
 כבין רואש ועל וקרחה קרחה כף על ככהנים האמורהקרחת
Jta~pnקרחות כל עף חיינים כישראל האסורה קורחה אף 
 האמורה קרחתו ומה ן העינים ככין הראש וע%וקרחה

 יהיו לא נכהנים האמורה קורחח אף הסת על איא חייביםאי! בישרי
 ן שוטת ישרטו לא וכבשרם ר , המת ע5 א5אחייביפ

 עף יחייב שרטת 5% אחת "א חייכ יהיה מריטות '"WD ע5יכול
 הכתוב בהם שריבה הכהנים יכול ה ' ומריטה מריטהכ4

 ישראל אכן ן ושריטוש שהטה כ5 ע5 חייבים יתירותמצוות
 אף4ש חייבים יהיו 5א יתירות מצוות הכתוב בהם ריבהס5א
 האמורוץ סריטה מה , שוה גנזיו-וץ שרטת , שרטת ר,אחת
 האמורה סויטרץ אף וסויטה סריטדז כף ע5 חייכים ,.בכהנ'

בישר"
 האמורויש סריטה ומה י וסריטה סריטה כל על חייבים

נישרי
 ככהנים האמורה סריטה אף המת עף חייביסאיא אינו

 מקהיהם 'ה'1 קדושים 1 ' המת ע% א"א החכים 'ה'51א

 אש"ולתם את גי ' אףהיהם שם יח54ואת ויא ' כורחםעי
 מקריבים הם ' נרם מה 5הג'ד קודש והד מקריבים הםאלהיהם

 ווזה  אשה ז ' מום'ם כע4 ירבות קודש והיו היויס5א

 איא זונה אק אומרי והכמרם אימונית זו זונה אום  יהודהרבי
 אף אומר "עזר רבו / זנות בעילת ושנבע%ח ומשחיררתגיורת
  ותיירש ט ן אישות %שם שלא הפנויה עף הבאהפנוי

 1 ז מאחרמכיהפסויים שנוערהאי"היאח%להוו

 גרושה אס ומה הוא ואין מניו חיוצה  גרושה  "א %י לי(גרושה
 אסירה שהיא חלישה הכהונה, מן פסויה  ימנרש מותרתשחיא
 תוכיח צרה , הכהתה מן פסולה שמהא רין אינו י יחה(ו~וור
 הפרש א י י יכהובה ובשירה ואוין  יחוור  אסורהשהיא
 צרה ואיחוכיח מעשה בה עשה חיוצה מעשה בה עשהגרושה
 את ירבות ואשוץ יומר נפשך ואם י מעשרש בה nwpשיא

 %% הכהונות  יבויאףהצרהתהיחףוצהופסויהםןהחיוצה
 ביר שגירושיה ויא אישה  ביר שגירושיה מאישה גרושהואשה
 נעיה הרישהלך רביאעזרנןמת'א ז,ו  יבאשהי
 גא כך ואחר ונתקרשה כעייך מת יה ואמרו  הנאו ונסלמרינת
 ירש שנתן שאעפ לראשון 5חחר סותרת שהיבש מבייןבעיה
 גרושהסאישוץ ואשה חי הכהונות פסיהמן  גטיאהאחרק
 רוצה אינו אס ומריק ד י האיש, ירי עי מוזהרתnwwnw מימי יקחו  יאיקחוי*ל ג י שאינואישה' מאישויא
 סקריכ, הוא אלהיו 5חם את כי , כורחו כע4 וקדשתו ת5דפנו

 קדוש כי ' מום'ס כלי לרבות 5ך יהיה קדוש , גרם מהלהגיד
 כהן זכת ט1 , כך על דין כיח להזהיר מקדישכםאני"
 חיכי  בשרשו: דנדון ' השכת את חי55דה "ם ינו% תחלכי
 ' אחר ברבר  חיטיה ויכש בונית בשחיניתה יונותתחף
 להלן  בשריפהתיאביהונאם פבויהתרון וינת  יבונאםיו
 אזוח אף ' הכעל זיקת עם זנות יהלי האמור אכיה מה 'אביה

 אניות מה או ו ' זנותעסדקתהכעל'האמורכאן
 מניין ארוסה, נערה אלא 5י אין אף ארוסה נערגיהאמורלהלן

 מנין זקינדץ אפילו נשואה כונרת ארוסה כונרת נשואהבערה
 יכהןי בתוהן אק4יאיא יח מקוס' מכ5 כהןשלוכת
 ולממזר ןנת'ן אפ'יו לישראכ[ כהן בת ' ייוי כהן בתמניין
 אכיה את יט ן שאינהכהנת כהןיאשפ איש ובת 55ממין
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קפח אמ1פרשתקפו
 בםק,%ח, חמיה ועם נשרשה חביה עם או "יעזו % מחלצתהיא
 ה'4ש ' כשריפויו כזעיה ואין בשריפה היא תשוף, כאשהיא

 , כשריפרף זוממירץ ואיןבשריפה

 שושו:ק*'ייעי כפרשה
 שיגדלוהו l"aa %ו אין ,וכמראוה

 שיהדר מאהי1 הגד51 %ל אחיוימש4
 נדוי

 ע5י1 אמרו מאחיו,
 והלכו נדול כהן "היות גוריו שעירה חןתה איש פינחסע5

 המחצם את עליו וכלו חוצב, ומצאוהו וכרכי'ן ג'זכריםאחריו
 והלשן היה קפת וכי גמליאף ב( הנניע רבי אימר זהב,רינרי
 ושנים lb,v~wi כעניין חירש אלא סעאוהו 5א והלא ה.הזקנינו
 ל יוצק אשר כ , עשר בשנים והוא לפניו עמדיסעשר
 הכהן ייבשם ימים שכעת שנאמר יפי ' המשחוה iawראשו
 שיכוף בקודש לשרת כועד אהל א" יבוא אשר מבניו,תחתיו
 אחד יום נמשח אחד יום ונתרבה שבעה שנמשח איוש ליאין

 npw ואפיי אהה 'וס ונקח אהד 'ום נתרבה ' שבעהינתרבה
 שעצה אפ'יו המשחה שמן ראשו ע% 'וצק אשר %ל מנ'ןאחת
 ' אחת שעה אפייו הבגרים את ללבוש 'דו ום'יא 'אחת
 י4ש יכול ' ,'DIID 5א וכגדא יפרע יא ראשו אמר אי15ג
 י4ן ראשו אומר מאיר 4 , ראשו %" nWID של יפרוס ולאיפרע
 כיצד 'הא הפורמים כררך Dlla'I 'פרוס'4%ש לא ' מ'ת'הםעף ופורמי פורש' ארס שבני כדרך מתו עף יפרום לא ובגדיויפרע
 כף וע5 ד , מלמעיה וההדיוט מלמטה פורס גדולכהן

 שהוא דם לרשעית מניין עקיבא רבי אמר , יבוא ו(א כתנפשות
 לא שתינפשותומתאהד ' מת נפשות כל ועל %ל מתיםכשני
 א45ו לי אין , יטמא ביא וחייב יבוא ביא חייב יטמא ויאיבוא
 יכהן מנין 'wDe' בלא וחייב 'בוא בלא חייב שהוא גרוףכהן
 י4ש יטמא יא %ף ' יטמא כ"א וטהוח יבוא כ"א שהואהדיוט
 בלבש חייב גדול בכה( אמור יטמא לא מה שוה ףגו:רהיטמא
 הוא מטמא יטמא לא ויגזמו לאביו יטמא, כלא וחייב יבואגיא חייב הדיוט ככהן האמור יטמעו %א אף , יטמא בלא וחייביבא
 יוצבת אינו עמהם , יצא לא המקרש למן ה ' מצוהףמת
 ננסין הן נגיה, והונם טוכסין הן א44ש אחריהם, הורשיוצא
 רבו , מאיר רכי דברי העיר פתח עד 'InDP ויוצא נגלהוהוכם
 p'V~ כ" 'וצא lata יעא לא המקדש ומן חוםיהורה

, 1 
 "היו מקדש את יהירך ויא %" כשירה עבודתו עבד אםומניין

 משחת שמן כי עכורתופסוףוה, שעכראונןהאכהזהדיוט
 כגדים המרוכה המשהה בשחז משווו אלא לי אין ' עליואלהיו
 מוץ להגיד יי אני עליו "היו משחת שמן כי יומר תימורמניין
 לרכות ,הוגש הנזיר הואולא , %אהמיך הוא, ז 'גרס
 שכ15 לכונרת פרט ' 'קח ככתוייה אשה ' מיהמתה משוחגהן

 יאםראימנהמה%לגרושהשאיףונא% בישחש11וש1 ' בבוגרת מכס'רים שמעון ורכ' ליעזר 'בתוליה
 איאימנה גרו%הייתי נאמר וףאאלמנה לחן1

 לכהן אסורנה הדיוט יכהן מותרתשהיא
 אסורה שתהא דין אינו הדיוט ףכה( אסורה שהיא נרושהגדוף
 הדיוט יכהן מותרת שה'4ש אףמגה אומר הייתי כן איוללנ
 (רונו 'הא הדיוט יכהן אפורה שה'4ש נרושה חולין, ממסזרעו
 נאמר אילו או ב , יהלל ולא גרושה תל ממזרממנה
 אסורר, שהיא גרושה אוסר הייתי אימנו-ה נאמר ולאנרושה
 יכהן מותרת שהיבש אימנה חולץ מסנה ורעו י הדיוטלכהן
 ףהקי וגרושה עףיה להחמירחיםג יחףי ויא גרושה יחףי 41א אימנה כשרלף ממנה זרעוהדיוט

 איזו וחייה ג עליה,

 ;5 מוץ %נה ד ן הפסוףיס מכף מאחר שנוידה % ,היא
 נדוי כהן א5א לי איןשיכול

  ממנה הפסזלות מן זרען שנעשה
 חוייס ממנה הפסויו מן  וועו שנעשה  הדיוט  מנויכהןחויין
 מן ורעו גר51 ככהן אמורה זונה מה שוה לגזירה זונה(ונה%ל

 ממנה זרעו הדיוט זונההאמויבכהן אף חויםהפסוליטמנה
 א5הלאיקחול4ויח45' אתא5הלא'קח' החו5'ס'
 ח"ב שא'נו אקו מה ' הוא ד'( והיא חוף'ם הנדה מן זרעוואין

 ביאתה עי חייב שהוא נרה ' חו.'ן ממנה זרעו כרת ביאתועי
 יקח י4ש איה חיא: ' חויין ממנה  ורעו שיהא אינוריןכרת
 בתויה  ביאס 1 ' חוףין הנרה םן יחףיאי14רעווקא

"QiDi עמונית גיורת בת להניא ' מעמיו ,  הבתויות על מצווהשהוא 
 אומר אתוץ כאיין %" מה חשה, יקה , הכהוגה כשירהשתהא
 גרוי כהן יהיות ונתמנה ה"מ5 אתאירס

 אשה' יקח %ל יכנוס
 ומינהו בייחוס בת מרחוש שק'רש  נמיא בן  ביהושועמעטה
 מאמרביבמתו 'nwp אפילו  ידוי וכנסה  גרוי כהן להיותהמלך

 אם ומוס הוא ור'ן מנ"ן עצמה  מתהן,ה'4ש סהוא ורעאיא י) אין זרעו יח5%  ולא 1 יבמה, ויא אשהיבנוס%.יקח
 עביררש שעכרה היא  מתחלף הוא הרי עבירה עבר  שיאהורע
 מתחיף, ואינו עבירה שעבר יוכיח Insv  שיתחייהוא ריןאינו

 ~a7p ככף שאיןמתחףף באיש אמרת אס י4שח
 כפשך ואם , מקום בכי  מתחיית שהיבש באשותתאמר
 ונתהיי  כסר שהיה מי אף יחיי  יחייויא ן4שףוטר

1 

 הכהונרץ, מן פסויה שתהא זכר חףי בת יהכיא בעמיוט

 ' ילמקרשו  אני כי , זכר חיל ככת זכר גר בת אומר יהודהרכי
 , גרם מהלהגיר

 ןן:ייא'משה'א:ך:ןבנצ2 גפרסה
 "עזר רבי אמר ' והיו 5חם4הקריכ

 עכודתנ מאימתי , תמים שהוא אפפ פכול, תינוק הא יוםברבי
 מקריבים הכהנים 1fnw אביאין שערות  שתי משיביאכשירה
 יהיה אשר ג שנה, עשרים שיהיהבן ער לעבורהואותו
 ביבאם , הייבר יאחר מום בו יהיה  שיא אן4י %י איןבוונוס
 מום, בו יהיה %יאשר מניין הריבר ופני בוס בו היה 'ובנטעים

 מוס כער( נולד D~a געל ונעשרה תמים שנויד אלא ליאין
 יקרב 45ש ג ' מוס בו יהירה אשר ת4 מניין אמוממעי
 ' "חם קרוים שהם תמ,ריס איותי לי אין אלהיו לחם"הקייב
 5% מנין הקרבנות כ5 ושאר , "אישי "חמי קרבני אתסגאמר
 ויקריבו ואומר , להקריב %" הדם את לרבות מניין , לחסשוב
 ואמורי חטאת  איסורי מניין ד , אייו הדס את אהדןבני
 יא  %י מניין קלים קרשים  ואיסורי קרשים קדשי ואמוריאשם
 כהנים ומנחת והקטורת וה"בונוק הקומץ מנין , להקריביגש

 מניין , להקר,ב יגש 5א %ף נסכים ומכהת משוח כהןומנחת
 והקטרות והקמיצות וההנשות והתנופות והכייסותהיציקות
 יהיו יכה , להקריב יגש י4ל %% וההזיות והקכיותוהמייקות

Dtat~n%עבורה משוס שהוא מיוחד יחם מה %חם, ע"כו%סח 
 מום אשרכן כ"איש ה עבורה' שאינומשוס אייויצאו

 עצמו ,אהרן אהרן ייא5אזרע ורעאהרןאין שנ )tDS~מהתף
 קבוע, כעימום איא אין5י , אשרכומוס איש כל כי תלמניק

 כין עיור ו ת5כלאשר'בומוס,בעלמוסעוברמניין
 קבוע חרור , אחת בעינו אפילו סוממו בין עיניו בשתיסומא
a'cmבין .פסח ז , עיור און %" סניין הקבועים 
 nDlpp1 חלויה רגלו ' אחת ברגלו חיגר בי( רגייו גשתיחגר
 פלוסן שקוע,חוטמו שחוטמו פסח,חרוס יף מניין לסגיודומה

1Deln
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



מחקץ אטורפרשתקפת
 אבא ח חםוםי או םנוין4% הוטמוטטףאטמוש4רן

 לו אמרו כאחת עיניו שתי הכוחל החרם איזהו אמר החרםיוסי
 , כאחת עיניו שתי 5כחוף יכול שאין פ' ע5 אף ,הפלגתא
  עקיבו  מגוריו, פיקהיוצ~ש שרועשנשםטהיריכו,ש
 ' %%אואיש כשיאווובשיין פרסתורחבה י יאחחייויוצא
 NSNtsi~  שבררגיאיוי

 ISP~n1 הקשן  שבשברהרגיו
 אלבש איג5י יי שנר א י ן איש t'ua 4%והקלפכן
 הפרק שג קולטות או א עי א מורכבות אצבעותיו ידושנשברה
 אושכר 4% מנין כשר חתכה ' פסוף 5מטהמןהפרקנשר'
 איןףוגכיניםאל~שאין ' שניגכינים לו שיש נכו 'כיר'
 כף אום דוסא רבו , האמורבתורה גבן זהו , אחד איאגכין14

 שתים לו שיש ארכל אנטיננום כין חנינא שוככים,רבישגבישו
 או 4% מנין עיניו נתש תיזון הדוק דקיזה ' שדראות ושתינכים
 יוסי י ביבן ושחור כשחור נכנס תכן551בן ג י ,רק

 ונננס כסירות פוסק 4בן תכיול איזהו , a~aln 'la~aאן'אין
 'nSvni עיניו שתי שבעינו את יהכיא בעינו ד י ,בשחור
 ורואה למטה אחת ועינו ;~InSWD אחת עינו ' למטה עיניוושתי
 את  והךגרסוהרואה  w~w ,סכי  כאחת י העיייה  ואת החרראת

 זו ייפח ' .החרס גרב סו ,  ור"חחבירוואמריוהוא
 שנמרחו כ% .ומר ישמעאל רבי ' אשך מרוח , מצריתחזזית
 אנטיגנוס כן חנניה ' באשכיו  שרוח איבי עקיב" ר יאשכיו

 '  aelcn  שמראיו כל"ומר

 מניין5רבות  איןייאיאאתאייוביבר נ44חא4ק2
 ריבות, מוס מוס %ל המומים שאר לשןן

 והקיפח והלבקן והחיגר הכושיכ
 %ל טהורים נגעים וכעלי , והשיכור והשוטות והחרשוהננס
 והניחור הכושי בו הכשיר רופן ויוצא וטריפה כנו  אותוואתבה  שפסי אםבהמרז ומה הוא די( זה4א ג ' ריבה אישאיש

 ובעיי והשיכור והשוטה והחרש הננס ד , והקיפחוהיגקן
 ויופרש  וטריפה כבו אותוואת בו שהנשיר  אדם טרייריםנגעיס
 והקיפח והיבקן והגיחור הכושי את בו שנכשיר דין אינושפן
 ' ריבה Wta איש טהורים נגעיס וכעלי והשוטה והחרשוהננס
 רופן, ויוצא זטרפה כנז  יאותוואת פרט בו מוס אשרה
  והג'חור הבושי  בו שהכשיר בהמות אס זמום הוא דיןוהיבש
 ' טהורים נגע' ובעלי והשיכור והשוטה והחרש והננסוהקיפח
 כו שפסל אדם ' דופן 1'זצ~ש וטר'פה כגו ואת אזתו בושפס5
 והשוטרת והחרש והננס והקיפח והלבקן והג'חורהכושי
 ואת אותו בו שנפסף דין  איבו טהורים נגעים ובעליוהשיכור
 ואת יאותו פרט מום בו  אשרמום %ל דזפ, ויוצחרבנווטרפה

 ' מומו 4שעכר פרט כו מומ ו ' רופןבנווטריפהויוצא
 וטריפרש בנו אותוואת שפסיבו בהמה אם ומה הוא דיןוהיא
 ואת אוחו בו שהנשיו ארם ' בשירה מומה עבר אס רופןתוצא

 אם לרש ' כשר יהיה לא מומן ענר אס רופן ויוצאננווטר'פה
 והקיפח lPaS~1 והתחור הכוש' בה שהכשיר גכהמוהחמרת
 תאמר טהורים נגעיס והשיכורובעיי  והשוטה זההרשיהננס
 %ף כשר יהיה 4~פ מומו עכר אם אייו כי שפסיבואתבארס
 מקרשיהקדשים נהיו יחם ח ן מומו ישעבר כופרטמוס
 לזמר צרך למה הקרשים מקדשי נאמ' אט 'אכלי הקדשיםומן
 מקדשי נאמר שאי15 הקדשים ומן נאמר ולמח ן הקדשיםומן

 ' קדשים קדשי אומר הייתי הקדשים מן נאמר ולאהקדשים
 מן  %ומר  קרך ' יאכף %א ומקרשי%9ים יאכי  מהם 4זרשהותרו
 הקדשי מקרשי נאם 41א הקרשים מ( נאמר אילו או ,הקדשו
 צרך יאכף 5~ש קדשים ומקדשי יאכף קיים מקדשים אוהייתי

 יאכל ט הקיש" ומז 5וי ושרך הקדדים מקרשילוםר
 אט ומה הזא דין והיא במחלוקתאף

 טכוי
 כפורים זמחוסר יום

 מוס בעל , כמחלוקת אוכלים אינו מחר 4עכודת כשיריםשהם
  %% בטחלזקת יאכל ש4~ש דין איט מחר יעכורת כשרשאינו
 עוטר צרך עיהפרובת נאמר אם י י במחלוקתיאביאף

 דפרוכת  ע4  שאי"ובאמר 'שןהמובח"מהבאמרעיהמובח
 בפנים שהוא הפרוכת א% אומר הייתי , המזבח עף נאמר41א
 יומר צרך פסוף יהיה %א בפנים שאינו המזכח א4 , פסוליהיה
 שאינסה פרוכת ' פסול 'ה יה 5עכודה כשר שהוא המזכחאיאף הייתי הפרוכת א4 נאמר %1א המזכח אף נא% ואיףו המזכח'אף

 יו6 וערך המזבח אן 5ום צרך פסוי יהיה %א יעכודהכשירה
 אך %ף רקיעות ףעשות יכנס 4א יכוץ א י ' הפרוכתא4
 4חסנכנסיסן כהנים אין נכנסים'אס הכהנים ' מצ11ת1 הואנך
 י מקרשי  יחייאת יןויא פסויה  עבורתו ענד אם ומגיןטומי, נכנסוכע4 חטימים אין ואם טמאים, נכנסים איןטהוריסאם

 ח'41% כאן נאמר אומר יהורה  רב' '  במיתה בום שבעיומביין
 כאן אף מיתרה יהלי שנאמר חילוף טה היקור( יהל(ונאמר
 , באזהרה איא במיתה מזם כע4 און אומ' וחכמים ,מיתה

 הזהיר ישראל בנ' ואי אהרן ואי אימשה וידכריייכ
 הכנים ואת ישראל ידי עף הכנים ואת הכמם ידי ע4 אהרןאת

 זה,זחעיירי

 ל":.כ:.::; שי"ג' יפרשה
 אומר הוא וכן הפרשו-ה אף4שנזירה

 מקרשי ויבזרו , אהור נזורו ואומר גייוייו' ויעי מאחריחיזר
 , וטמא נותר פיגה ע4 חי,כיס ישרך כני קרשי עף ' ישרןבני
  ת% ממין עצמן קדשי ' ישיא בני W1p' א44ל 5ו אק ,ישראל קדשי , יטמטם נותר פיגוע משוס a~7m קדשי ע" חייניםואון

 מניין כ כולם' אתאשרהםם9רישיםןיאבייי'%רבות
rtNWחייוי  %הין  חייויונאמר כאן נאמר , בזמן  איא מדבר ' 
 אף הרציה להין שנאם חילוי ומה , מיתה כאן אף מיתהלהין שנאמר חייוף ומה ' זמן כאן אף זמן יהין שנאמר חי4ו4זו
  למטוה ייןונאמר  אני כקן יאמד  אום יהודה רבי , הוצייהכאן
 כאז אףאכיייהאמור האטורלמטהמכרית, אנייי ,מה ייאני

 ן סיני הר לפני העומדים אלו אליהם אמור נ ,מכרית

 נאמר 4מה תאבות  נאמר אם '  ירורות דכד שינהגלדורותיכם
 כאבות שיש יפי לסכות נאמר ימה לכנים נאמר ואם 'לבנים
 אומר מהו באבות ' באבות שאין מה ובבנים , בכנים שאיןמה
 נם טמטות נחיה יורשת כתוכל

 מטרת ממשפחה יאחד ישר"
 אבותיו נחית איש ישראף בני יושו ימען Inww~i תהיהאבותיו
 הא ' באבות שאין מה  בבנים מעוות  הרבה ' ישראי בביבתוך
 נאבקו שא'ן מה זבבטם ' נבנים שי, מה כאכות שיש מה4פי
 איא 4' א'1 איש ר ' כננים יומר וצרך באנות יומרצרך
 4% 'שראף כף ירבזונ מנין ' זרעכם מכ% %% ממץ אשהאיש
 איהקדשו ' מכיורעכם יקרב אשר  כיאיש ה ' אושכ4
  יפי %ל 'בה כרת וב  עליו יייוטומאתו ישראף י  יקרישובג שרא

 , היו  בכייכיהקרשים שימים והיא מברתה עליווטומאתו ף'י אשר השימ'ס מזבח  תאבר(בשר  אשר והנפשמנאמר

 השיסים ע4 אינש טומאה משום כרת חייבים 5ישיבוריאין
 כ% ידורותיכם 4הם אמור 4% הקדשיט כ4 לרבות מנייןבלכד,
 איא מביא אינו או י איהקרשים  מכיורעכם יקרב  אשראוש
a ףשני הנאכלים הם'וחדים שימים מה בש%סיסניוצח t a t '  , 
 שירידת שאין ער( , נאנלים ששיחו בשר %ן מניין אחדליום

נאגלים
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קצנ אמורפרשתקצא

 שאינן והמנחות השפות ן זכח'ם טמ י זנה % ן ממיןנאניי
  ינויבישהייבים ר , א%הןרשיסאסריקרבמניורענס חי י  מניין  שלמאורע  ,iaw  לוג מרכה שתהדם עד זבחיםמיני
 הומיי ודין וצמאה משלם עציו חייבים יהיו פיגמך[ משוםעליו
 מכללו הותר ולא אחת וכיריעה בקמעה שהחרש פיגול אס)מה
 כשתי שהיתן טומאה , מת'ריס לו שיש כרכר אלחש נוהגאינז
 שא תנהוג שלא צין אינו , מכליה והותרה ויורר ועשיהייישת
 ומנחת והקטורת שלכונה הקומץ מעיז , סתיוים לו שישבדבר
 אשר הקדשים אר( לואר תלמזר , נסכים ומנחת משיחכהן

 מיד עליו ת'בימ יהיו  יכול ויקדישולרכותאתנויפי
 למה כן אס חייב, נוגע יש וכי אלעזר רבי אמר יקרינו, אשר5ף

 ער מת'ריפ ctw~ 15 את , 5יקרכ שיכשר עד יקרב אשרנאמר
 , בכלי שיקדש עד מתירים לו שאין את ' מתיריםסיקרכו

 תל , בשר טומאת יכול , הגוף טומאת ' וטומאתועליוח
 Sp'1 טומאתו מה ' שוה לנזירה ע5'1 וטומאתו %'1וטומאתו
 אף בשר' כטומאת רבר י4ש דבר הנוף כטומאת להלןנאמר

 בטומאת דבר לא רבר הגוף כטומאת כאן אמורותטומאתו
 בטומאת  SP'1  טומאתו  ואיש אגמו ומ ט 'הנשר
 "א דיבר 5א אומרי אחרים , בשר בטומאת דבר 5א דברהגוף
 פורשת טומאה שאין הכשר 'צא ' ממנו פורשת שהטומאהנמי
 זהתל 5צד זה מעד יכול , ההיא ונכרתההנפש י ,כסנו

 ' חנו מקים בכף יןכלפני
 אהרן אהרןאיןףיא4%לזרעאהרן, ודע ך14אאויץ

 'אוכי'סהן'ש4 עראשד'טדו יאכללאק4י
 ישרא% ומה הוא ודין ' מנ"ן וכניו אהרן ' טכ51"ום 'במעשר
 ' במעשר אוכלי הן הרי שמש נמעורני בתרומה אוכליםשאיבן

 אינו שמש כמעורכי בתרומה אוכלי שהם וכניו אהרן יוםטכסי
 ואהרן הכתג כן ישראל 'עאו ' יום סכולי במעשר שיאכלוהין
 שיבוצם ער יכול , יטהר אשר עד ג , וחומר מק%וכניו
 סאת האמורויהלמטן מהטהרה וטהר, %וכאהשמשבמיס
 טמ4ונפש והנונעככף ג שמש, כאוביאת אףשמש,
 זרה ורע שככת ממנו תצא אשר במגע, איא נפש טמאואין
 ' איש או תל זרע בשכבת הנוגע את לרבות מניין , קריבע5
 את לרכות מניין , השרץ אלא לי אין נשרץ ,,PA אשרר

 ארם ' הסיעורן את ירבות לו יט% אשר שרז בכ% %%הנכילה
 וזכות זכים לרבות טומאתו מת טמא זה אדם טומאת ' המתזה

 % , מניין , חומרן ימי ' אלאימיקולןנידות1,ולדות,אקלי
 בולע, לרבות 1% , נידה בועל ירבות יטמא אשר ' טומאתו%כף

 4%ש ' בו תגע ונפשכי הלרבותנכלתעוףהטהור,
 %ך ,ש , הקדשים מן 'אנ% ולא הערב עד וטמאות ,המסיטה
 ' אח סו. ולפחות יעירוביס פרט , בהם אוכף שהואקרשים
 מנין ' תרומוק באוכיי תרוווה אוכלי אף4ש יי אין1
 ' תרוטשו כאוכלי חולין אוכלי ' חולים כאוכלי תרומהאוכלי
 ן תרומות באוכףי קודש אוכלי , קודש באוכףי הרומהאוכףי

np~aתרומה' כמשקה תויים מ.שקה , חילים במשקה תרומה 
 / תרומה כמשקה קודש משקה , קידש במסקה תרומהמשקה

 , ריבה הקדשים מן תל , מנין קודש כסשקה קודשמשקה

 ובא אכראברי5 מרחיק יהיה יכול , כשרו רחק אם כיז
 ' כאחת כולן מים חף כאחת כולן שמשו ביאת מה וטהרהשמש
 מלאכוף מעכבתו שפשו ביאת וטהר השמש ובושח

 ' בתרומה מלאכוף מעככתו גופו רהיצת r~xliבתרומה
 אוכף שאינו קדשים 5ך יש הקדשים מן יאכף ואחרט

 אוכלי אלא %י אי( י / מסאה לפחות ישרומם פוטבהם
 , חולים באוכלי תרומה אוכלי מניין " תרומה באונייתרומה

 באוכלי ן תרוכיה אוכלי תרומים; כאוכלי חוייסאוכיי
 במשקת תרומה משקרע , תרומה כאוכלי קודש אוכלי ,קורש
 כמשקרו קודש משקה , תדומה במשקה חולים משקה ,חוקם
 ן הקדשים מ( ל וו ממין קודש במשקה תרומה משקהתרומה

 שהורש כ% החיטים את 9?לת לחמי כי , לחס כי אי
 קניבת תהיתה יכו% ' רוצה winw כ% הירק את וסקניב ירונה
 ינ%תהידק יב הויהיאנקודשתה, ' הו%5להיאיוק
 נבילת. ףומר ת5ם1 הכףיעה בכית כגד'ס מטמאה בהמהנבלת
 אכייתח טומאהוא 1% שאין את כה לטמאה יאכף 5אוסויפה
 יאכלנה, שלא ער מטמא סהיא בהמה נביתיצתה

 נהמות ונכית הכתוג מן תטטא העוף נכית יכול גי
 מטכסה ואין הבליעה אמת מטמא את כבהמה תל וחומרמקל

 / משמרתי צת ושמרו ד י , הכליעה ככית כהמהכנבלת

 עלכו/ רין בית יהזהיר משמרת' את משמרת,ושמרו %יישמרו
 הוא כקורש עליו תל מדבר הכחוב כנבלת יכול הטא ישאוולא
 ' המעשר יא בו ומתו 1 ט ' בנבילה מדכר ואינומדכר
 נאמו'ו אם יו י  הטמא מן שאכף יטהור פרט יח%יוהו'כי

 החמורתן ועי nupl ה בן4ל הקיות ע% אומר הייתיהחמורות נאמרי וףא הקפו  שאייוגאמרו החמורות  נאמרו ימההקפות
 ויפש החמורחז  אואיףונאמרו , החמורות יומר צרךגיבועה
 יהיה ועיהקל)ת חייב יהיה החמווות עי או הייתי קףותנאמרו
 אלחש לי אין זר , ההמורות לומר וצרך הקלות לומר צרדפטור
 ואין יאכף, %א זר וכי ת% , ישראל אפילו יוי אפייו מניןכמזר

 כקדשי להין קודשאמור קורשמהאכילהפחותוקמכוית'
 הנכור[ בקרשי כאן האמור לי אף ' מרכר הכתובהגנו%
 זרש ושכיר עולם' קניק והקנוי תושב ז ' ' מדברהנתוב
 ולימד שכיר כא שכיר אומר שנים,וכשהוא קניין קנה זהתושנ אי הייתי כן אילו ' יאכל שנים קניין הקנויי ' אוכל אינועויס קמין הקנוי אם שכיר %ל סרה תושכ יאמר , o~)w קנייןקנוי
 ישמעא% רכי ח י ' עולס קניין קנוי שהוא התושבעל

 מדע ושכירכפסח תושכ ובאמר ושכיר תושב כאן נאמראומר
 ושכיר תזשכ אף העיל את כו פסי נפסח האמור ושנירתושכ
 איש Wtw אומר עקיבא רכי ' הערל את כו יפסל כאןהאסור

 הערי אתלרכות
 ן

 כייקנדן ש,אכןובתרומהג%וכהן ו ש ששי44ען ילכהןשנשאאשהוקנהעברו מג הפר"(ה

 ע,.א,4ק"ןסןנהמנוחמ'ינ"1"ןנוג
 כסף שאינו עגרי עבד את אוציא ג , 3סף שאיןעברי
 ישחציועכר כספוהואפרט %ף שותפים שף את אוציאולא
 כסף קניין הקנוי אס %י מה בית '5יד ד חור'ן' כןוחציו
 כסף קניין מה אומר הייתי גן אילו , יאכל לא כית וילידאוכל
 שאי( שאש ,ומנייז עוישבוכסף גיח אתיליד גי,שישבו

 חד!ןאניאומר ה מכימקום,שוהכלוםתלוילידבית
 אוכף, כסף כו שאין כין כסף כו שיש בין כית,%יד

 קניין אבי
 %%::נרם א;פיש"ינ:ז1יה בד:מ:נ יב: תיקנייש ' האיאכף בונסף אםאין אוכף כסף אםישבוכסף
 את נעשות ותסוף כאב זרע עשה אם ריחש ודין בתרומהאמו
 יפסוי כאב הורע את rnwp: אס הין ' %האכ'% כאבהזרע

 ן

mtaoI~lDSn להאכיף,שמידת כאב הזרע את נעשה , סרובה 
אנייה
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 טסקצר אמורפרשתקצג
 ן יאכיו הם , יאכיל כיתו חפיר 4% שמעון "ר ז מעוטרךאמ"ה

 תאכף 5א ינוק , אוכלת הבהמה ואין אוכליםהם
 כיתהיה ובתכהז ז לויחםן שאין ,יצאהמת ,כןחמונפש בנרשינים,~

 % ולישראכ( ללוי אפי15 "מניין לממזר אלוש 4י אין ורלאיש
 הדיוט, לכהן rwlin1i! גרושה נדוף לכהן אלמנה 'i'aa: , זרלאיש
 הואומה דין והלא ח המאכיל, יאיש לאיש, לומרתקמור
 פוסףתה הכהינה'בואתו מן פוסיתה ביאתו מאין ישראכ[אס
 רין אינו הכהונה' מז פוסיתוה שביאתו נד41 כהן התרומותמן

 אמרת אס לא , התרומות מן פוסיתוץ ביאתושתה"ש
 , אחרות מאכיףשאינו כישראי

 אחרות, שמאכיף גרוף ככהן תאי
 תאכף הקרשי4א היאכתרומת ש ' המאכיף לאיש יאיש"ל התרומכם מן פוסיתה ביאתו תהא 4א אחרות את מאכוףיהוא הואיי

 ישראל בת כיצר י ' אמה את היא אוכלת אעמת אינההיא
 יעבד ונשאת הכת זהרכן ' כת מטנו חלדה לכהן שנימתיכהן
 / תאכף 4א אמה כך אוכלת שאינה או%כשם ה"תי לנכר'ונימת

 אוכלת אינה היא ' חו"כ4 לא הקדשים בתרומת לולהיאתיזמור
 ן אמה היא אוכלתאכל

 ב ננניו4י"י,ן'.ויינב,ןננו יפרשה
 , כתרוצו כן שאין טה בקדשי wtvלפי

 לא ותרומות ' ףזר הותרו קדשים ' בקרשים שאין מהובתרומות
 אין ותרומות ' פיגור( משוס עליהם חייבים קדשים , יזרהותרו
 משום עליהםחייבים

 פינוי
 כתרומות :wtw לפי הא ' וטמרם נותר

 יומר צרך כתרומות כן שאין מה וכקרש'ס בקרשים כן שאיןמה
 שאייונאמר %לאלמנה יאמרגרושהמה !א.4חוחע , בקדשים לומר וצרךכתרומות

 אומר הייתי אימנתם נאסר ילחש גרךשוץ קרן1
 היא הרי הדיוט יכהן אסורה שהיאגרושה

 ,אילו שתחזור דין אינו הדיוט יכה! מותרת שהיאחחרת,אימנה
 לרש שיש כין אימנה תחזור, זרע לה שאין גרושה אומר הייתיכן
 ב , יה א5מנהוזרעאין 4% זרעתחזור, יה שאין כיןזוע
 שאין אונלא5מנה הייתי גרושה נאמר ולא אלמנה נאמר אי14או
 תחזור זרע4א 4ה שא; כין זרע 5ה שיש כין גרושה תתיר זרע5ה
 להחסיר א4מנרץ לה, אין וזרע וגרושה 4ה אין וזרע אימנה4%
 זרעה אףא יי אין 5ה אין וזרע ג ע4יה' 4הק4 וגרושהעליה
 יישרא4 שנימת כהן כת כיצד , 4ה אין וזרע % ת מניין זרעהזרע
 זה הר, בן ממנו ויידה לכהן ונשאת הכת והלכה כת מסכוויידה
 אמו את מאכיל ' המזבח נכי על ומשמש ועומר ג כ להיותראף
 פוסיני שהוא גדי כה( ככני 4א אומרת ואת אמו, אם אתאוסף
 כשר יי"אזרע אין ד , התרומהטן

 זרעפסי
 ~וזרע מניין

 ממנוסתן ויירה יישרן כהן וכת , יכהן ישראל כת כיצד 5האין
 זרז הרי בן ממנו ויירה ףנכרי וניסת לעכר וניסת הכתוהלטת
 וכתינהן , כתרומה תאכל לכהן ,שר" בת אמו אם הייתה ימטזר
 ומז nnewni מן זרע אפיקו יכול ח , כתרומה תאכף 4א4שרא
 כיצד זרעה שאינו זה יצא יהן 4ה' תל ן יאכיל אם יפסוקהנגרית

 ונכבש הכן והלך כן ממנו ווידה יישרן כהן ובת לכהן ישראלבת
 ן יאכיל או יפסס[ יכול בן ממט ויידה והנכרית השפהותעם

 ז אכ'ה'פיטישימךתיבם "פכיתחבה1פיק ' זועה שאונו זה יצא לה איז לוטתלמוד
 הוא דין והלא ' פיטףםעוכרתבנעוריה,

 האחרק ס( כולד הראשק מן הולד עשה טקוסס4א "ם יצ
 הכלדמן "ת שעטה כאן ' נולד העוכר את עשה היבם סןלפוטרה
 שנעשה דין אינו התרומה טן 5פוס4ה האחרון מן כוירהראשון

 מן לפוטרה כורנר השבר את Inwp 4א מח 4זו מלוו השבראת
 4פוסיח כוויד העובר את כחיהנעשה המתי את עשה שכןהיכם
 כחייםתלםי4וםרושבדע המתים את nww שלא התרומהמן
 4מעוכרת פרט בנעזרירץ ן יבם לשומרת פרט אכווה ביתאל

 מנין ב ' הגכוף כקדשי "א מדבר אינו הא תאכל אביהמלחס
 תרומת שאבי כהן וכן תרומה אכלה וא"ע לישן שכיסת כהן4בת
 ואיש ' קורש יאכף לא זר וכל ת4 כחומש הייניס יהיו יכולתבירו
 ףקטן איש,פרט , לה זרים שאי( אייו יצאו בשגגה קודש יאכףכי
 להלן האמור קידש סרק , קודש . טכז'ת פחותה אכילה איןיאנף כי ג י ואיש אהליי ויום שניס תשע כן מוציא שאני יכולאו

 בקודשי כאן האסור קורש אף , סדכר הכתוב הנכולכקודש'
הנכוי

 את משלס שהוא דמים זריקת יאחר קדשים קדשי מכשרבאוכף שמעתי יוסי "ר ן ימדד בשנגהפרט ר , טדבר הכתוב
 , ע14 חמישיתו ויסף , כדמיו ףוקחיס והכהנים , 4כהניטהקרן
 הלקט כן משיימים שאין מניין ה חמש, וחומסו הואשיהיה
 והקדש ראשון ממעשר ו44ש 1מזההפקר הפיארת ומן השכחהמן

 את פודה הקרש שנפדו'שאין ש,ני ממעשר ולא תרומתושניטיה
 1 , מכ41ס משלטים אומרים וחכמים , מאיר י דבריההקדש
 הקורש את לכהן ונתז %ל riQ ל ממין "א משלעיס שאיןמניין
 ש5 לקישואים ימתין סכיעית ערב ש" קישואים אכ4 אםלפיכך
tNy1Dמשלמים או איעזר ר עקיבא ר דברי מהם וישלם שכיסות 
 כיצד הא ' הרעה ע4 היפה מן שיש4ס וביבר מין שאינו עףממין
 תהא יכוף ז , ברכה לו תבא תמריט לו ושילם גרוגרותאכל

 את 5כה( ונתן ת4 וחומש קרן Sv~1 יהייכ מקדשתוהפרשתו
 דפרשתו ואין , וחומש קרן עליו לאויב מקדשתו מתנתוהקורש
 ניטמעו "יעיר מאור,ר ר רברי וחומש קרן עליו ,at~nsמקדשתו

 ולא ח ן וחזטש קרן עליו לת"נ מקדשת: הפרשתו אףאום
 'שר" כני קדשי ואת השות ואת הסך אתיחףיויהכיא

 קדשי עף ן
 ט , כהומש גוים קדשי על חיתי ואין חומש חייבים ישרןגני
 המורם ע4 %4 ירימו אטר ת4 שכטכ4 כתרומתה היינים יהיויכול
 אותם והשיאו י , שבטנל התרוטו ע4 חייבים ואינו חייביםהם
 את כאכלס מיתרו חייבים הטכ4 ע4 שאף מלמד אשמרתעון

 גרם מה להגיד מקרשם ף אני כי ' ולטמא לזורע פרטקרשיהם

 י !פרשו -
 איש איש אכסה4% כ ןועברים

 אשר , כישראף וכנדבות בנדרים נודרים שהם הטים אתהההוא
 44* 4יי יחריב נדכותם,אשר ולכי נדריהם 4כל קרבנויקריב
 מנין , נדריהם תל , השלמים את לרכתן מניין , עולה א4א 4יאין
 והיין והמנחות העופשו את לרכות מנין ' נדבותם תל התודהאת

 נדכוו"ן יכי נרריהם'נרבותם נרריהס'5כ4 תף ' והעציוהלבונה
 תסים , כזרחו על הטנור את כופים אין ' לרצונכם ' כלבדעולה א4~י כא( אין היום מרבהכ4 אפיאתה הגעלי 'וס' "4ר 'עק'כא דברייבי לנזירות פרט ' 4'י4עו5רץ יקריבו אשר נאמר ימהאכ
 תמות ואין , בבהטה תכרות תמות ' זנעזים וככשבים כנקרזכר

 דניהן ושקטעה עשה fl~DUW1i נפה עיבש יכול ן בעופותוזכרות
 טום לי"אצע4 אין טוס, אשרבו .ג , כ4העוף מןהעו1ויאתף

 4אש ד אשדנוסוס, גל םנייןן"ל םוםעוכרקטע,כע4
 איננ הא לסטה אמור תשחט ב4 הרי תשחט כ4 טשוסתקריבו,אס
 אמרו מיכן ה , תקדיש כalwa 4 א4א תקריבו 5אאומרכן
 תקדשו בל משוס רבדי ן משום עובר naa~I מום כע4"מקדיש
 5% החלב את תקוצר וכ5 , הדם את תזרק 1ב5 תשחט ב5משום
,1twpn,הדס את ב5תקכ4 מג.וס או אום בייסדה ליוסי מקצתו 
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קצופרשתאטורקזה
 היחיד ואיש 1 מושם, שאין ם5מד 5נמ יהיה לרצון 5אבי

 אינו או ז , נוכה שלמי מכיא השבור ואין נדכה שלס'מביא
 את לרבות אוביאיט  נשהוא השיתפיס את להוצ'א "א ואישאומר

 ואין  נדבה שימי היחירמביא  ואיש מקיים אבי מה הא ,השותפיס
 לרכות ,ta~c: ' !rt~la' 'קריב כ' ח ' נדבה שלמי מביאיםהציבוו
 ן נדבה %ל התודה את לוכוח מנין נדר %להעויה

 סניי
 ירכיאת

 ' ואשם הטחת ירבזת מנק ' ישייט %ל ' הנזירות ואתהיולדות

 את לרכות מנן ' ננקר תל המעשר את לרנות מנק ' t~ya%י
 ' כצאן או בצאן ' נבקר או כבקר %ל התמורות ואתהוולדות

 ת מנין תעשות אל מצות ' עשה מצות ' לרצון יה.ה תסיסט
 אמרובכור מ'כז י ' איתתןבומום בו  לאיהיה%יובימום  עיי  עובר יה'ה 'כו4 ונשתכר הגג מן נפ4 ' בו 'היה לא 0וםוכן

 ן יהודכם רם רברי הדם את בו סקיוים אין מת אפיתו רםשאחוו

 בו ואסעשוה ' מום בו יעשה ש5א ונלבד יקיז אומריםוחכמים
 בו ~nwipw א;פ יקין אומר  ןסמעון עמו, יסחט יא זה הריבום
 אפיףובעינו םוםא עיניוגין בשתי ביןסומא עוורת יאמומי
 שיכולואק , הנ5 שבר או יד שנר שנאמר יפי %ל מה שבור 'אחת
 תף ' זנב 5רבותשכר מב"ו ' רנלו אונשכרה 'דו שנשכרה "א4י

 שבר'י'אושבר %ף ציע' שבר טאנ'מרבו-ז 'כו4 'אואושכור
 שברצתך יצא  חוורים  ואין כנל:' שמומן מיוחדים אייו מה 'רנ5

 , שנפנם שניקב שניו ש4 ריס חרוז ב י ' בנלויטאיןמומו

 הו"צונזת חיטיו , ושנסרקה ושנפגמה שנקבה שפתו ,ושנסדק
 או אבטיגנוס בן  חנניה ר ,  שנעקרו  ופנימיות ושננממלזשנפנמו
 ג י המתאימות, יא אף  ויפנים המתאימות מן בורקיםאין
 יאכ  בצרית חוזית זה ילפת  , וההרסם ,גרב  כעייבלת זה 'יבלת

 האמור את ייתן יבית'מניין באם %א ויהין ותבלול רקושהנאנו
 גרב נרב בבהכרזחימורלומר האמורבארם ואת באדםבבהמה

 כיתקדישהריכ5 יאתקריבו,אסמשוס ן4רה י שוה ינזירה '5פתיףפת ס"הלג'ינה
 י4ש כן אינוא1מ הא למעצה  תקריטאםורגאפ

 בהקריבואףאמשוםבלתשחט,
 את חתה כקויב אכ4 מקר'ב "תה אין אלה יין איה תקריבו5א

 שאין והעניה העויה אם ומה והדה ב ' עכירה בהשנעבדה
 פוסלים שהמום'ם קדטים ' כה פנסית עכירדה ' כה פוסףהמום
 , א5ה תקריבו  ~5א בהם פוסית עבירה  annw דין אינו 'בהם
 ז עכירה בה שנעכרה את מקריב אתה אכ4 מקריב אתה איןאלה

 ייאיא אין  יאתתנו ' החיבים אייו , מהם תתנו 5א ואשהד
 הרסי זה  המזבח על מקצתם: אף סהס %י מקצתם אף מנייןכויס
 הפסויים  כי לרבות מניין ה הסשתיח, שעיר  לרבותלח

 ושבשה, רבסויושבשור  כי לרבות ושה %יושורשבשורושבשה
 י ~a1DSwS' דומה רגיו פרסת וקיוט י יריכו שנטםטה שרוע1

פרסת
  רגר~

 מניין הבית ןברק אותו תעש ישיחמור,נדבה רומה
 יא יומר עיהמובחתימור יכוי ' וכלרר לומר  הימור לנרראף
 וינדר יומר  תימוד , מניין לנדבתה נרי אינש לי אין 'ירציף
  ויניר שנאמר מוכרע הזמש ממקומו אומר רכי ירצה, 5אולנדבה
  יומר  הימור , שובח קורש זה מרצה הקורש ואיווץ ,  ירצה4%ש
 אותואתהעושהנדכרה אותו, נדבהתעשה ז לוןונרצה

 אכרו מיכן ח ' יבדקהבית1איןאתהעושהתמיסנרכה
 תעשרו בלא אף ומניין בעשה עובד הבית לבדק תמיםהמקדיש
 ותככים יהודה רב' דברי יאסר משרץ א5 יי וידבר ימרתימוד
 נבציס וכתות אוימעוך 'וסי יבי ' יהודי רבי דברי בכיצ'םכים ונרות ונתוק וכתות ומעוך ט תעשה' ביא בו איןאומרים

 רבי שאמר היא זו יאתקריבואיוה י ' בנידנתוקוכרות

 הים תזרוק וב4 י אמור הרי תקדיש כ5 משוט  אי יהודה ברבייוסי
 בalwaI 5 אלחש כן  אומר אינו הא , אמור הריובףתקט;רמקצתו. אמורי הרי רביב  וביתקטיר , אמור הרי תשחט וכל ' אמורהרי

 אוששיאיקריבו 41 תקריבואין לא יא הדם,תקניאת
 תמימים אינש %י אין תעשה יא יומר תימור יעשו טיפשפניין
 1 בהמום איא לי אין , lwpn לא יומר תלמוד מנין מומיםבעיי

 בחוצה נארש א4א ל' אין ' בארצכם יומר  הימור מנין ועוףחיה
 לא יומר תלמוד מנייןיארז

~1Wpt 
 אף מניין ן שאתם מקום ככל

 טניין ב י , חכינאי ובכסכדבריכן ת4מודלוסרבארם
 לרש נכר בז ומיד יוסר תלמוד הנוי מן שקלים מקנליםשאין

 שהם Dt~tanI א5א לי אין , א4ה מכ5 אלהיכם 5חס אתתקריכו
 קרנניות כל שאר , לאשי יחמי קרנני את שנאמר לחםקרוים
 כי %ףי בסירוס מהנקיבות מניין ' אקרץ מכף תל מנייןהציבור
 כסירוסי נקיכות אין בהם אומר יהודה רבי כם' מום כדםמשחתם

 / מרצים שאין מלכד , יכס ירצו ל"ש בם מום בהס ששחתםכי

 ",יי,י'י::ננ:נ חפרשה
 כרץ עשה 5א , בתוייםאסורה

 אינו בחולים מוהר שהוא יופן יוצלל , נקריבים הבקרשיםאת
 שהוא יוכיח סוכ נע% , כקווביס המקריבים את בו נעשה שלאדין

  אף ב י נקריבים המקרינים  את כו Inwvl כחוליםמותר
 כחו5יס מותר שהוגש פי ע% שאף רופן יוצא ע5 תתמה איאתה
 ויא יולד כי שור יומר תימור כקריביס המקריבים את בונעשה
 יוףר כי ' יכלאיס פרט אועז שוראוכשכ ג כ"ו%ר'אדם
 אמו תהת , זמן פרט.ימחוסר ימים שכעת יהיה דופן, ייוצאפרט
 נאמר אומר כרוקה בן יוהנן ר' ש4 בנו ישמעאל רני , ליתוםפרט
 פרט להלן האמור תהת אף י וייחום זמן וף"חוסר דופןויוצא ףכיאים פרט כאן אמור תהת מה , תחת להין ונאמר תחתכאן

 ר , לטריפה פרט כאן האמור תחת אף לסייפה פרטלהין האמור תחת ומה , ועיתים זמן ויסהוסר דופן ויוצגתיכלאיס
 כ5 אמו עס שיה"כ עד יכוף , אמו עם 'היה ימים שכעתשנאמר ףפי , אמו סחת ימים שכעת והיהב 4% מה אומר הנ~ףי יוסירכי

 כשהיא ממנה יכויאפייויצא אמו תחת אמו,אי תחת  תרשבעת
 ן אחוז שעה אמו יו נתקיימה אפילו כיצד 4אמוה~ש 'מתה

 מותרן יהיה 51הין משמיני יכול 'רצה' והלאה השמיני ומיוםה

 , 5י תתנו השמיני ביום הככור %% , אסור יהירת עעמוובשמיני
 , אסור יהיה ולהין ומשמיני , בשוסני מותר הככור יהירהיכול
 הככור אזי אדון , ירצעו והיאה השמיני ומיום במוקדשים4%
 את עיתן מניין וגיהה משמיני וכמוקרשים כשמיני מותריהבם
 מנין אשה5אישים 'רצה ו ינז'רהשוה' אמואמויומר תימו בבכור במוקדשים האמור ואת , כמוקדשיט כבכורהאמור
 ' המשתלח שעיר ירבות 4יי אשה 'I~1PS ת5 יהקדשאף
 כירש זה הרי נמוקדש'ם בנו אותוואת מנין5שוחטז
 כנו ואת אותו שה או ושור 5ג אשה ףקרבן ת4מויוירצה 'ירצה
 ג5א זה הרי במוקדשים כנו אותוואת שהשוחט מימד אחדביום
 כהמרץ ומה הוא דין והףא , חיה ו45ש שור חירצה'
nat,~wשהוא חיה ' בנו אותוואת במצות היא הרי כיסוי במצוות 
 שור %י , כנו אותוואת כמציות שיהרס אינודין כיסויבמצות
  הו~שוסהאם רין והיא '  ויאעופות שה ט ח'ה'%1א
 ן בט ואת אותו במצות הי~פ הרי הכנים ע5 כאס שאינהבהמה

 ואת אותו במצות שיהירה דין אים הכניפ על באם שהוגשעוף
 ינווןיא זהי או זה או שה w~b, ובנו שנירת עדשישחוט ~ate יוץהי4ש יכול ובנו ושה ושור אומר אי15 י עופות, ו5א שה 5%בנו
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נקצת אמורפרשתקצו
 ודין כבנקיבות בזכרים מהנ בט אותוואת יהא יכול אי
 עשה %א הכן מהאםעף רבני0' ע5 באם וחייב כאז, חייבהא
 הזכרים את בו נעשרה 'ארכאן%א כנק.כות הזכריםבואת

 עשח שיא כאסע%הבניס %אאםאמרת יב ןבנקיבות
 המזומן את שעשה כאן תאמר , מזומן כשאינו המזומן אתבו

 יהא מזומן כשאינו המזומן את כו ועשה הואיף ' מזומןכשאיש
 הוא אחד ע5 אותו ג% ' כבנקיכות כזכרים נחוג בנו ואתאותו

 אחרשריבההכתובזכיתי5ייןחייבכאן דץ"4א4ק ' שנים ע5 ואינוח"כ ,חייב
אייככחםלהכנים,טהאםעיהכן%א עצן*

 כאן אף ן כנקיבות הזכרים את כועשה-
 יומר נפשך אם כ ן כנקיכות הזכרים את נו נעשה5א
 כרוך כנו שאין זכר יעא , אחריו כרוך שכנו את כנו זאתאותו
 אותו ננו, אותוואת אין%יא5א גנו אותוואת גאחריו,
 את ד ז שנים הריכאן תשחטו יא ,חי אמומנייןואת
 אחר וכא , אסח את ושחט אחר ונא הפרה את ושחט אחדשכא
 בנ4%11ש אותוואת , חייבים האחרונים ,שנים בתה אתושחם
 האם את שחט כך ואחר אחים חמשוש 'כיצד האח'ס ואתאותה
 אהיס חמשה כך ואחר האם את שחט אב% אחר, אלא חייבאינו
 אותרה כנוו%א ואת אותו ה ' ואחת אחת כ5 עלטייב
 כך ואחר רשאי הוא שכן אמה ואת שחטה כיצד אמה אםואת
 מטופ אומי סומכים ' הארבשס את ,dtlD: האמצעית אתשחט
 ספג אמרה אם אמהואת ואת שחטרם שמונים סופג מאיררבי

 בתה'בתרז בטו%אאותהואת אזתוואת 1 'שמוחס
 את שחט כך ואחר רשא' הוא שכן כתה בת ואת שחטרץכיעד

 סיפג מאיר רכי משום אומר שמכוס ארבעים סופההאמצעית
 שמונים, כופנ בתרץ בת ואת בתה ואת שהטה ,שמינים

 וימעקר לנוהר כירו מתנכלה Ien~wi פרט tenwn %אז
 ח ן כמכ"ם ויאכי%ת גזים לאכיפת השוחט את%הביא
eniwnן חטאת פרה השוחט . ועז השוהט , טריפה ונמצית 

 פיטר, ומשמעין , מהיים ימאיר , ערופה זעזעה , עסק%ושור
 ואת אותו פטורמשוס והמעקר הנוחר כידו ונתנכיההשוחט
 כהמהיחכירר רניכי בשנה פרקים כארבעה אמרו ןמיכ כרו" יוסמיוחדוטעון רסאיראומר ניוסאחר טבע,
 לשחוט'אילו מכרתי כתה ' %שהוט מכרתי אטה להוריעוצריך
 פסרן ש% הראשון טוב יום חמוערב ש5 האחרון טוב יום ערב.הן

 ערב אף חנליל' יוס' ר ובדברי ' השנה ראש וערב ' עצרת גיכ1
 אב% ריוח 5ו שאין כזמן אימתי יהודה אר בג%'%' הכיפוריםיום
 האט את במוכר ייהודה ומזדה %הזדיש' אינוצריך ריוח 1%יש

 ידוע שהדכר 5הזדיעו צריך שהיה ' %כלוא הכת ואת ,לחתן
 פוקיסאי5ו וכארבעה יא 'ששניהסשוחט'0כיוסאהר

 מת'מת אס יפיכך %שחוש אותו כופיס דינר איא לייקחזאין דינרי אלף שזה אאשרר כויסו כע5 לשחוט הסכת אתכופים
 למוכר מת מת אם כן'5פ: אינו השנה ימות בשאר אכ%5יוקח,
 ה.ום כנו, כאוחוואת האמור א יום ב י משל' שיאבפני
 העניין שכל לפי זומא בן לשמעון דרש זו , היייה אחרהורך

 היייה זכמוקדשיס כמוקדש; וא מדבר אינו lbt'W11שלמעקן
 , וחום אחרהויך

 הייעוץ יהיה כנו ואת איתו  fttavi: אף יכוי
 בראשית InWpD1i יהין א',ו3אנל יום ן כא נאי היום אחרהויך
 ה%4ה,  אי הויך היוס כנו ואת גהאסיבאותו יום אףהיייה  אחר הויך היום בראש.ח האמורבמעשוץ אחר יום  מה א','ום

 ת5מודיוסר,ניוםהה41ויאכ5שאיןען תובחו' ררצינכס ריי תור וכיתוכחוובח  11441ש?פ

 תהיית אף ' יוב'הר? עניין תמהו %אכילה ענין אעו אםאלגל
 ' אהד ליום יאכן מנת עף א"א תהיה %אזביחתו

 תהא שיא אחר ייוס הנאכייס יכ% מנין תודה ןא %י איןב
 מנת ע% "אזביחתן

 ףאכוי
 תודה זבח תוכחו תמכי אהד %יוס

 תה"פ שיא אחד י'ום הנאכייס זבחים ףרכות זכח תזבחווכי
 ח ושמיתם נ ' אחד ,ום האכו% מנת ע% א"אזכיחהן
 * שאינובמשנהאינוכמעשרש וכף הטעשה זו ועשיתםמשנה

 במצותן  ועשיה שמירה ייתן אותם ילועשיתם מצוותושמרתם
 שומעאנ1 תחןיו %1א ד ישףסשכר, אנינאטןאניי:.
 וכשהוא קדש אטור תחין שנא~ו%אממשמע

 ישרן כני בהוך חי ביח'רי יכו( שם" וקדש עצמך אתמסיר ונקרשתי או"
 %עשונן מנת ע% עצמו המוסר כ% אמרו מיכן ה ,חמרוכים
 שכן נס, ,ו עושין נס 1% יעשות ושיא %:נס' 1%D'C1piנסאין
 תטחין ירש נצר לנכוכד שאמרו ועזריה מישאל כחנניהכצינו
 אנחנא די איהנ~ש אייתי הן , להתכוהך פתגם רנא עףאנחנא
 מנכפש ידך ומן יקידתא נוראי אתון rc ישיזכותן 'כיףשלחין
 פפוס את מרייניס וכשתפס ' מגדין %א דהקמת דרהכויצלם פיחין אק לית ריאיהך מדכא %ך ייהוי יריע יא והן ,ישיז'ב
 חנניה ש. מעמן אתם א: להם אן כ%ידקיא אחיו %:%יינומואת

 חנניה %ו ואסרו מירי אתכמ ויצ'% "היכם יבוא ועזריהמישא%
 נס שיעןה הנון היה נצי ונכוכד ' היו כשירים ועזריהמישא%
 נס סיעשה הנון אתה ואין , אתה רשע מעך אתה אכף , ירוע%
 הורנינון אתה אין ואם לשמים עד מיתה מחוייבי ואנו ' ירךעל

 הרכוזה אריות הרכה רובים הרכה המקוס לפני D'p'1aהרכה
 אירש בזו שיפגעו עקרבים הרבה שרפים נחשים היכהכמרים
 משם נסע ף4ל אמרו / מידך דמינו יהכוע עתיד שהמק,ססוף
 בכקעיו" מוחו את והוציאו כרומי חופיי עייו שנאיער

 ן

  אתכם המיצא1
 מארז אתפס הוצאתי תניי  ,עי מציי מאר"

 ףכס תהיות שמ' את לקדש עעמיכם שתמסרו תג" ע%מצייס'
 ' שכר %סיב אנינאמז ' יי אני ' כרחכם 'ל%איהים

 טפרשה

בני געגו;(י,י:.ן:::י
 את  עשרץ ' מועדיי ישראך(

 צריכתך סנה  הייחג ב ישרי, כי אותם  שיעיוהמוערות
 מעוברת  יומר 'קו  הס, ועמרוויא כינר וישגוונתנו עברןהת

 אהלנו תקראו יאשר ת ' מעוברת תהתל  יכול הרבץ שאירעעי
 %א נ , tt1p1Q יאואינם ואם מועריי  אמס קראתםסועריי
 מוטעי שתנואו או אנוסים ועיברוה יעכר צריכה השנההייתה

 קראת0 אם מועדיי אותס תקראו אשר שנ מעוכרתמני:שהיא
 עכרוח כקויה עיברוה ד מועדיי' אינן לאו ואס מוערייאתם
 מעוכרת תהא 'כוף חודש יתר או חורש פחות %חכירתהמשנה
  ומניין ה ן סועחי ,אקלמה א%ההם אזתסאזתםת%

 מקראי יי יועדי  הצורךתיאיה מפני השנוס אתשמענריס
 שמעברו  יכויכשם 1 ן  במוערם אותס  תקראו אשרקורש
 יום תימור הטומאה מפס יעבווה כך הצורך מפני השנהאת

 ' פסח ירי הראשון חורש אייצ~ש פסח הראשוןובחורש
 המחין שכ% יעמו "א מוערות יעניין שבת ענין ומהן
 השכתות, את  חייי איו כ עליו מעיים המועדואת

 זני
 הבקיק

 ואת המיעדות את oftp כאייו עייו מעים המועדותאת
 בשכת %ויזת שחי הכיפורים %לס ומניין ח ,השכתות
 יעקיגאי רברי הוא רגיפורים יוס היא שבת יי עצמו  בפניזה ועי עצמו כפני עיזה חייכ שהוא מניין סיאכה  ועשהזשנג

 ז אחת איא חייב אינו  ישמעאיאומררבי
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רפרשתאמורקצט

 ולמ"פ לפמהס והשדו עד'פ שכאזאו בעליי נראה חדש בקידוש סוברהואגלן *כאן שנדר כעינוי מרכא הוא למעלן 41י
!1ptDnעד מקויש יומר "nywnw אשר 5% מקודש יהיה יכה 
 אינן 5או ואם מועדיי אתם קריתם אם , כמועדם אותםתקראו
 העדיסוהעידו כעדים'אושכאו שלא ולדשתו כ 'מזעדיי
 אותם תקיאו אשר %ל מקידש שיהיה מניין זוממ'סונמצאו

 ן סועדיי א,נס לאו ואם מנעריי אתם קריתם אם 'במועדיי

 שהטס מניין מוטעים או שופין או אנוסים קידשוהוג
 מועדי אתם קריתס אם מזערי, קותם תקראו אשר תלמקידש
 4אהר או זמנן קורם ק.דשוהו ר ן מועדיי אינן לאוואט

 הם אילו אותם אוחס תל מקודש יהיה 'כוף אחד יוםעיבורו
 אתהשנהספני שמעכרים כשם ינול ח ' מועדיאילו
 אחר החודש ת5 הצורך מפני ההודש את יקדשו כךהצורך
 נותמם ימים שני הוצרך אם יכול 1 הולכים, הםהחורש
 Itua1 כיבר' אחד יום אף4ש לו אין יום' %ל ~15otaשני

 , יו מועדי אלה %ל עליהם להעיד השבת אתשמחללים
 יח155 כך ע14 להעיד השכת את שמחללים כשם יכולז
 ן תקראו אשר %ל שנתקיימו עליהס להודיע השכתאת

 את מחיר( ואי.אתרץ השכת את מחלף אתרץ קריאתםע4
 :"יבי:עשיסג::"ים א ייק ' שנתקיימו עליהס להזריעהשכת

 5% שעות משתי יכול יום חי יום,%ל
 יום אף , משפנרז'ום מיוחד הערבים בין מה י הערכיםוכין

 לדבר ראיינת אעפשאין , ששתזלמעלוה מששמשפנה'ום
 ן ערב צללי גטו כי יום פנדה כי לנו אוי , לדנר(כד

 טעו( זה יוס המצות הנ הזה לחודש יוס עשר וכחמשהב
 זרז אם וכה הוא די, והלא ~nyartp הסוכות חג ואיןמצה
 שטעון רין אינו סוכה שטעון זה , טצה טעון סוכות טעוןשאין
 טרק ,ואיןחנהסוכות מצה זהטעון חגהמצות וה, %ףמצה
 שנאנו לפי %ל מה ליק ימים שבעה המצות חנ ג ,מצה
 וניזם מצו תאכף ,atatששת

 השטי
 וחס, נכלל שביעי Hts "נ

 ' רשות כוים אף רשות שכיע' מה אקא א4ו %הקיש יצא51מה
 הכתוב מצות תאגלו עליו 4% רשות הראשוז לילה אףיכוף
 גן'ם המקדש שבית בזמן אלא לי אק י חוכה'קבעו
 מצותן תיגלו כערב ,;ל מניין קיים המקדש בית שאין זהבזמן

 נאכלת מצדק ' תאכלו מצות ימים שכעת נאסר לטה כןאס
 נזיר ירקיקי חלות יצאו כהיריחונתובפסח ויוצגת שבעהכף
 שבעת והקרבתפאשחליי ה ' שבעה כף נאכייםשאין

.
 אילים לך אין ואמ , אילים הכא פרים לך אין אס טנ"ןימ'ם
 למוכו  ואס / כטומאה הכא ן בטהרה לך אין ואס ' כבשיםהבא
 מנ4 ייי  ימיסיקריבואשה  שבעת ליי אשה והקרבתםנאמר

 ,מקום

  :ם".;'ו":,:י"יוייי" יפרשה
  וסואב  il~vs פשבאו  יכולב

 ' ומואב עסון ויחם לכם 1 יכם נתן אשר יוסרהיסוף
 לכי תחיית שתהא קצירתם את וקצרתםג

 הנקצריסן
 15סר תלמוד ' העמקים בית וש5 הש4ח'ם בית ש% אףינוף

 אמרתי כולכם ש5 ק1רכסקצירכם
 השלולס בית של 4%1ש ,

 ק"ררץ / קירולאהקיטניות ד העמיסןושיבות
 אם שמר ~Imml רבו י השחת4א

 התווי
r~p' הניאה שלא wtswi 

קוצר
 ומאכיי

 ומן הלקט מ( ופטור וצעופות ולחיה 4כהמדה
 משהביאה אף אום I1Paw: ,י כמעשרו רפאהוהייב ומןהשכחה
wt~vופטור מעופות ולחיה הנהסה ומאכול קוצר מתחיל 
 זקצרת0 י במעשרות וחייב הפאות ומן השכחה ומן הלקטמן
 אין הכה( אל קצירכם )ראשית עומר את והבאתם קצירר,את
ntsaשלשת " לפני העומר את והניף ה , נכהן קצירה' 
 לרצונכם שמו עומר תנופה עומר , שכלם עומר לו יששמות
 יום מחרת ' השכת טמחרת , כורחו עי הצבור את Dtdl1אין
 י נכהן שיהו התנופות לכל אב בניין הכהן ימפנ)טוב
 ן עומר שאין פי על אף שנתו כן כבש כיום ועשיתם1

 תנופח ואין הניפכם כיום כבש/ שאין פי עי אף עומרועשיתם
 למניין סנרם %א לין לעולה תמס שנהו בז ככש , כווםאינש
 כשמן בלולות סוףת עשרונים שנו ומנחתו ז זעולס
 ~'IPe הכבשים כ5 מכלל יצ"ש זה הרי ניחוח קריה לייאשה
 כן סילתו שנכפלכם כשם כור( ' ח עשרונות,שנו
 הסויתrap נביי היין שאין יינו יכפול לא יכול / רניעית יין 5% יינויכפף

 'אבייכפי
  46 רסוקת עם נביי  השמן שהרי סמנו

 אי4 ט רמעיתי יהיו נסכיו כל , ההין רבייתונסכו
 וכרמי 9ייאוסר

 ממושבותיכם שנאמר יחס שקרוים חיטים אלא יי אין 'יחם 4% בב% הקיטניות יכויאף חאכ4י  יגש
 ושיבולת וכוסמים שעורים ירבוח ומניין , הבפה לחסתביאו
 זרה יכול העומר זה אלהיכם קרבן את הרואכם עדי " הזרם היופ עצם ער תאביו 5א וכרם4 וג'לי %ל ושיפוןשועל
 כאן אף עומר הכאת משם למטן אמור מה וראוה צאהכנש
 כוצון אומר יהורכם רבי , מאיר רבו דברי חכמ'ם כרצוןשל"ו ק5י קמח מ5א ירוש4'ם שוקי מוצאים העומר משקרב ,עומר
 והרחוקים גהרן החדש הותר העומר  ,משקרב עושי ומזחכמים
 המקדש בזת טשחרב ולהלן י ואילך היום מחצותמותרים
 יורשם שהם מפני ולהין היום מחצות סותרים הרחוקיםמה מפני הזרז היום עצם עד ש% אסור הוא ~mmn מן והיאיהודה רבי אמר , אסור כולו הנר ,ום שיהא זכאי כן 'lam רבןהחקי(
 ע4ם חוקת א י בו, מתעצלים דין ביתשאין
 בכו-1 ן  לרורות הדבר שיזדגג ליורותיכם ן עולסוםלטת

סושבותיכס
  בארי

 שלשרו שמעון רבי אסר ' ושרץ ובחוצות
 והעולה החדש לאוז וכחוצה ונוהגונארץ ת5וי'בארזדברים

 הלכהן והערלה ונקזם ככ4 התורה מ( אסור ,החדשוהכלאים
 ואחד,0מהרת אחד 5כס'כ4 וספרתם נ: ו"יחרו-ש , סופרים מדכאיוהכלאים

 ממחרון יכול טוב, יום השנת,מסחרת ןשא
 יהודוץ כרכי יוסי אר נראשית,שבת

 יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד אומרכשהוק
 אומראת  אס כ יום' חםשיס אלא יטה פפירתסלאנ4

 ואחד המשים מונאה שאתרע  פעמים בראשית שבתממחנת
 יום ממחות השבת מחרת מקיים מרץאבי האחמשיםחןשה,  וחטשרז חמשים וארבעה חמשים ושיש המטיס ושתיחמיהם
 ז השבת סםחרת אומר כתירה בן יהירתה ר ג ןטוף

 בראשיתכשהוא'אומר שבת  ממחרת יוסשוב,יכוףסמררת
 יצאת צין  בבית תלויה שהיא ספירה יך תספור שבהךתשבעה
 , אדם ככל שספירתה דין בכית תלמה שאינה בראשיתשבת

 יגור( ' טוב יום ממחרת השכת מסחרת אומר יום' רביי
 kaSml בפסח שכת ממחרת נאמר וכי בראשיה שבתממחרת
 שבתות naithai' השנה כף והףא , שכת ממחרת אלא נאמרלא

ימשח
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 אנרב אסורפלשתדא
 רגר[ lenS האמור שבת מחרת ,טרש שכת מסחרתלמטרה

 רניותהיית
 , רגע ותחיתן רגע כאן אמור שכת ממחרת אף ,
 אחף כתוכ אזמר איעזר בן שמעון רביה
 שים שבעוץ אחר וכתוב , מצות תאכלי ימים ששתאומר
 מצרע הף15 כתוכים סני יתקיימו כיצד הא ן תאכ1%מצות
 ה4פ ההדש מן ששה אק4 , שבעה כף יאוריה יכוה אתהשאי
 , טוב 'וס ממחרת ' השבת ממהרת מקיים אנימה
 ויספור חכירת יקצור יכוה תספרו הכיאכססיום1
 , תו[ילספור נקמה חרמש מהחף המר תלמוד שירצה,*ימתי

 מיום יקומר תלמוד שירצרץ אימת. וימוש ויספור יקעוריבוי
 גזמן תמימות הס אימתי , תהיינוה תמימות שבתותשכע %י כיום ויביא ביום תספור כיום יכוייקצור ' תספרוהכיאכס
 גיבוח ויניא בלקיה ויספור ב%4ה יקטר גערכ,יכו5זמתחיף

 קצירתה כיצד הא גיוס אף4פ הכאה אין ' הכ'אכם D7~aה%
 השכת ממחרת עד ז ביוסי והכאה בלילהוספירה
 יהודה כרבי יוסי רבי שאמר היא זו יום חמשים תספרושביעית
 תספרו ח ן יום חמשים א4%ש תהיה %א ספירתךב5

 שבע ת5 ואחד חמשים ויקדש חמשים יספור יכו% יוםחמשים
 יכול תהיינה תמימות שבתות שנע אי ' תהיינה תסימושכתות
 תספרו ג% ותשעה ארבעים יוס ויקדש ושמונה ארבעיםיספור
 חמשים יוס וקרש ותשעה ארכשס מנה כיצר ה4ש יוסחמשים
 חדשה שתהא 4י מנחהחדשה והק4נתס ט ,ניוכ%

 מנין שעזרים מנהת חמס מגהת אלא %י איןיכויהמנהות
 ליי חדשרץ מנחה נה~ריבכם הכיכוריס וכיוס אומרנשהזא

 עניין תנהו חטים ימנחת עניין אינו אםבשבועותיכם
nnaS'שעורים 

 מחועוץ 4%1שטמושכותיכםדג4יפףחרץ
 מן אף ממושכותיכם 'יארז קאןשסנן

In'Svnסכיא שאת מה ' תשאו 
 מוט אף י יחיה עשרון זה מה ' כזיה הוא הרי אחרסמקכם
 שם אילו מה או ' 5ח5ר, עשרק אחר מהקוס מניפששאתה

 / תופיניה לומר תימוד עשרונות שני ה155 אףעשרונות

 עשרונותן שני הפיו ואין עשרונות שניאיו
 שיהו עשרונים שני שיהושוות' שתים תנופה 5חםג
 מתען ,5הס' כודרו שאין תאפינה תהיינרץחמז סולתטוות

 מן אינוה היא אף ח11 יהורה רבי , מאיר רבו דבריומחמצן
 וממלא m~Dn יתוך ונותנו השאר את מביא אקאהמובהר

 . . אויתיררץ, היתהחסירה היא אף אמרטו השרהאת
 4ון ביכורים כאן נאסר אומר שמעון ובי ליי כיכזריםג

 יכוה ש% כאן אמורים ככורים מה 5יו כיכורים להיןונאמר
 א תאמרו אם ' עיגור r~ns Swa ףי: אמורים שכוונםאף
 קורר ראשית זו אם יאו אמרת ירוד מש% והין ציבורמשף
 ראשית זו אין 14 סכורים ה5ן ואס ייו' ot111ta ה5ןאין
 ד רבתונכאן, אמון להףן מחוסרים דכריפ ,קציר

 שכעת היחס ע% והקרכתס 4חס, חובה ריהס ע%)הקרבתם
 5ח0דכרי שאין פי ע5 אף כבשים , שנה כני תמימיםככשיס
 נתחייבו ש45פ מלמד 5הם נאמר %מרה כן אס י שרפודרבו

 בקראחר בן ופר ה כלהם, שנתחייבו עדבכשים
o'Stalריח 5יי אשרה ונסכיהס 4יומנהתם עסה יהיו שניס 
 האמהף וששי ככשים שכעת עת[ 14 %הצאת אחדanv ששי ועשיתם 1 ' נקצרות הכתוכ דבר 14גיבוח
 . ן כאן האמור ושעיר ככשים שבעת הם הפיקודםבחומש

 .שכעך אל4פ אסור ונס אינם ויאי4ם לפרים מגיעששאתה

 כבשהם שכעת ה! הפיקסוס בחומש האמור ישעירככשים
 קרכו ואי15 לחם כגיר( קרבו א5ו א4%ש / כאן האמור)ששר
 שלסים לוכח שנוץ בט ככשים taw1 ז היוסינגל%

 ע% מכפרים עצרת ככשי שני מה % שמעון רכי אמר ,שימים %זבח שנוה בני כבשים ושני , שלמיס לשם זכיחהןשתריסה
 אתישראי, הכתוב שהימך איא שעה בכ5 צריכיםישר( ה'1 כך מעתרו אמור לזה זה כין שאורעה ע5טומאהומנפר נ4* ה'שמ מה ע% הראשק כיפר אס וקדשיו מקרשטומאת
 אדין ככשיס שני אופעל כשהוא , ס%מטן הלחם יהיה יכוי 'יי לפני תנופה הביכורים 5חם עף אותם הכהן והניףח
 ככף מצינו מוה צריךהדבר

~'pQ 
 כאן אף מלמעלן הלחם

 ער( ככשים אומר a~lwa ב, יוסי רכי , מלמעיןדלחם
 שאין פי על אף %חם ' קודש5יי%כהן טדןחפ, גבי

 שקוי רכ' אמר ' 5חמשאין פי ע5 אף ככשים אלא כי 5א ננס כן שמעזן רכו דבריכבשים
fa ננס בן לו אמר ' מכריע 

 כיא כגש'ם קרבו שנה ארבעים כמדבר ט'ג'נו שכן אכריעאט
 היכרת שמעון רכי אסר י ףחס' כאןבלא אף 'לחס
 אין ננסאכר( כ(כדכר'

~pDn 
 בחומש האטור שכל נדברת

 כמדבר קרב %א כהניס גתורת והאמור כמדבר קרבהפיקודים
 מפט תכאווהכאתם כי שנאמר ואלו אלו קוינו יאדשומשבאו

 את שהככשיטתירים יחם כף4פ ככשים יתוכו אומר אניטה
 , יתירט מ' 5י אין ככשים כירש לחס 4%שעצמן

 ן קודש מקליש הא פיוס כעצם וקראתם אי

 שדד פאת תכ5רץ 5א ארצכם קציר את וכקוערכם ב1
 סרכי אתרדיכס רבי אמד ן תיקט %א קצירך ולקטנקוצרך
 ועערת פסח הרנליס כאמצע ליתנה הכתונ ראה מה וכייוסי
 מ* שכ5 4מד א45פ ן מיכן הכיפורים ויום השנה וראשסיכן
 * לתוכו קורבנותיו מקריב והוכש ן שים המגרש ביתכאייו ע4ר מעיים ap' ומעשר והיארה שכחה 5קט מתייששהודש
 מעליס עם ומעשר ופיאה שכחה %קט שבצמא שאינר זו1כ%
 ן לתוכו קרכטתוו מקרג ושנו קיים המקדש בית כאילועליו

 ג:;לס:י:ייך: יאפרשה י אלהיכם יי אני אותם תעצב ענר%עני
 'uaאו

 (8 4 אין ישראי
 תלמוד י העבדים ואת הנרים את לרבות מגין ישראד(בני
 רם ' קורש מקררת תרועה זכרק שכתון %כס 'והרץעומר
 ז קדשיהו קודש מקרא ' היום קדושת וו שכתון אומראיעזר

 ה41ש שכתוןאל4ששבות~שכן עקיכאאינואומראמר1%רט
 תרועות , אי5ויהזכרונות זכרון ח45פ , ראשון כשכיתתפותח
 כחורש 5ומרייא%היכם תתעור המינעת את עמותכויכ( שיהיה ומנין , השם קרושת זה קורש טקרא ן השופרותאילו

 תימור מוה אומר יהורהר ברבי רב"וס' כ ןהשביש
 עכר תלמוד שאין איריכס יי לפני למרון לנס%-ומר.תיו

 מיניות וכוי)[ השם וקרושה שכורות אנות אומרברכות סדי כ'צר ג המלכ'ות' לה סומך אתזכרונות אומי שאתוק מקום כ5 אב כנ"ן זה אימי איהיכס "אני
 4 נור' כן יוחנן רכי דכר' כהניס וברכת והודאוץ עגורנהואומר ותוקעי שופרות ' ותוקע היום קרושת ' ואינותוקעעמהם

 ףמלכיווצ תוקע אינו אס עקיכ4פ רכי 5ו אמרר
nbSוקרושת וגבורות אבות אובר ח45ש מזכירי הוגש 
 שופרות ן ותוקע היום קרושת עפ טחנות וכותל(השם

,Pplaוגומר ץ  nNpv ה _  כהביסי והוראהובובת :. 
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 רר אמורפרשת נר
 הזכרונהןן עם היום קדושת שבד נם4ש בן שםעק דרןה

 רביעית אומרה מקוס ככ5 מהכחמ12 נ~יא5 כ( שמעקאורבן
 ביום באושוה השנה את וכשקירשו , רביעית אומרה כאןאף

 כדברי ואמ' ברוקה כן ו'יוחנן ש5 בם שמעון ובי עכרהראשו(
 היינו ף4ל נם5יאל[ בן lyQW רכן אמר נזרי בן יוחנןרכי

 יוסי רבו ש5 כנו חנניה עכר השם ביום כיכנרה כןנוהניס
 כך גמ4" כן שמעון רכן אנו עקיבא 4 בדברי ואמרהנ5יל'

 ביום יחודש בעשור השביעי בחודש תרועות שופרוהעכרת
 יומר תימוד ומרה , השביעי בהורש 5% שאיןהכיפורים
 אף כשופר א מרץ , כזו שביעית תרועת הרי השביעינחודש
 פשוטנה שהיא ומניק ז , נשופר השנדה ראשהרועת
 ףאחריה פשוטה שהיא תרנעה,ומנין שופר והעכרת 5%לפניה
 5% מניין השנה בראש כיוכ5 אלופו יי אי( , שופר ויעכירו5%

 כ'ום יחודש כעשור השביע' כחורש תרועה שופריהעכרת
 השכיוץ wllna 5% ומוש ' השכיע' כחורש 5% שאיןהכיפורים

 אף 5אחריוה ופשוטה לפטה מסוטרה זו מה ' כזו תרועההרי
 ח ' לאחריה ופשוטת לפניה פשיטה השנה ראשתרועת
 בראש האמור ואת ' השנה בראש ניובל האמור את יתןומנקן
 ינז'ררץ השביעי בחזדש השכיעי בחודש 4% ' כיובלהשנדה
 שופר %לדהענרת מנקש5שש5שיששיש טשוה'
 מלמד 5כם יהיה תרועה 'וס ' קורש מקרא תרועה  וברוותרועה
 תוקע תקיעות סדר כיצד י ן ש5ש שלש שלששהם
 תשע שהם תקיעות w~w ותוקע ומריע תוקע ' ותוקעומריע
  שבריסן שכשרז  ושיעורתרועה תרועות כדי תקיעהשיעור

 , תוקע שיהא כדי שופרשיעור

 הוא ניפור'ם 'ים קודשמקיא רי -"פ
 כי נפשות'כם אתיענ,תם 144נמן,

 מלאכרם וכי ' הורשכפור'ם
 "א הכיפורימכפר 'ום "א ל' אי( שינוף כיפורים כ' תעטו5א
 מלאכרה עשרהבו וירש 'והתענה קורש מקרתן עשאו כןאס
 מניין מלאכרם ועשה בו נתענה ולא ' קודש כקרמי קראולא

l~ta%שיכו ה41ש הכיפורים '01 5% קורש טקרא עשאו ש5א 
 השע'חם זעם הקרבנות עם איא מכפר הכיפורים יום ל'אין
  שעירי  קורבניואין IttSW~ פי ע5 "ף ומניין מכפר הכיפוריםיום
 וע% עז-והשביס יכפר יכול '  הוא הכיפורים יום ת4 מכפרהיום
 הכיפורים  ויום , מכפרים ואשם חטאת הוא  ורין , שביסשאינן
 יום אר השביס אל~פע5 מכפרים אי( ואשס חטאת מה ,מכפר

 אמאמרת 5א ב השכים, 4איכפראלאע5הכיפורים
 ביום תאמר ' כשננה הזדון ע4 מכפרים מאין וחטאתבאשם

 מכפר וה41י הואיל כשגגה, הזדו( ע4 מכפר שהואהכיפורים
 חיאך שבים  שאיבן 1ע5 השבים על יכפר כשפיז הזדוןע5
 טלאכרשוכלג השבים, ער אינומכפראר4שהא
 כ5 5מ5אכרץ; אזהדדה הריזו הזה היזם תעשוכעצם5*ש
 הרי רהאגרתי הוה  היום בעצם מלאכה כף תעשות אשרהנפש
 תעונדץ יא אשר ניהנפש  גי ר ימיאכה' עיבשוו

 5% מה והאברתי ' נוי עי עונש זו הרי ונכרתה הזה היוםבעצם
 א61 נשהו*ש מהו/ יודע ואינו מלזם בכ5 כרת ש"זאאומר5פי

 DItV ומניין י אבדן איבק שאין הברת ערן עיכרדהאברתי
 וכתשמיש וכסיכה וכרחיעה ובשתייה באכילה אסורהכיפורים
 שנת תדושו ינול ' שבזת שנתון 5% הסנדל ובנעולתהסיטה
 החן ושטתמן לכס הזא Ilnawih ככולם אסורהבראשית

 ושניתם ה , בכו, אסור  כראשית nawl~ ואין נכוין אסוי/

 תתמור בתשעדה התענח יתהים יכוץ בתשעה נפשותיכםאת
 את וענותם  45  תשקור ' משתחשך 'כול בערב א' כערב'ףומר

 שכן 'ום מבעוד ומתענה מתחש כיצר הא בתשעהנפשותיכם
 מ5פנ'1 אל~פ ל' אין 1 הקורשיי על מחףמוס'פיס
 א45פ 5י אין , ערב ועד מערב לומר תלמוד מנטןמ4אחר'1

  יסיטטובי0 תשבתוי %% l'ua  בראטית שבת הכיפוריםיום
 שוכת שאתה שביתוק כ5 הא ' שכתכם ףומר תימודטנין
 יהיו יכול ז , מ5אחריה בין מלפניה בק 5ה מוסיףאתה
 תעשה אשר הנפש וכי יומר תימוד התוספות עף כרתחייבים
 ענוש הזה היום ayp: עף והאבדתי הזה היום בעצם מלאכהנ4
 יהינ %א יגוף ח סיאבה, עיתרספת  גרת ענוש ואיןכרת
 ונכרתרה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כ5 כ'לשר תינטי עבוי  עיתוספת חייבים אבייהע עימיאכה כרתחייבו
 תוספת ואי1ח"ביסברתעף  כרת הזהחייביס עצסהיוםערן
 ן הררה אז בכ55 אנייהיה ,  בכייעובש יהיה יפש  יכו% ,עינוי

 ן הזוק היום בעצם תעשו 4%ש מיאכטה כ5 לומרתימור

 תוספת ער( מוזהרים ואין ן מוזהרים הזוק היום עצםער(
 תוספת ע5 מוזהריס יהיו 5א יכול ט ןמיאכטה
 ' עינוי  תוספת ער[ מוזהרים יהיו אכ4סלאכיק

 וריי
 הורש

 מוזהר זה הרי וכשבתות טובים כימי נוהגת שהיא מלאכהומה
 שיהיה דין אינו וכשכתות טוכים שמים נוהג שין שנוי 'עמה
 וכשהוא שמענו לא עצמו ליום לעינוי אזהרה אכל עליומוזהר
 עינוי אם מה , והומר ק5 שככר תל שאין מיאכה עונשאומר
 / כרת ענוש הו~ש הרי וכשכתות טוכים בימים נוהנשאינו

 ענוש wn~wi דין אינו ובשבת טובים בימים נוהגת שהיאמיאכה
 אזהרתה ממנו נלכד מיאכה עונש נאמר למזה כן אס 'עליו
 יאחר  עינוי עונש אף אזהרה לאחר מלאכה עונש מהלעינוי

:למבכת יב&~ne יאוררות
 הוה השניעי להורש יוסעשר

 תשכו בסוכות שנאמו לפי 5% מה  יע ימים שבעת הטסותחנ
 אהיונים שבעה ראשונוואם שבעה אם יודע ואיני לישבעת
 חג , הזרה השביעי לחודש יום עשר ונחמשתן אומרכשהומן
 שגערה ולא ראשונים שכעוה הרי 4ל ימים שבעוץרבונות
 הג ואין סוכה זהטעו( י הסוכות זהחנ ב ןאהרונימ
 טעון שאינו זום אם ומה הו~פ דין והקיש / סוכה טעוזהמצות
 שיטעון דין אינו מצה, טעון שהוא המצות חג ' סוכה טעוןמעה
 שכעת הסוכות חג ג סוכה, טעון הסוכות הנ זה 5%סוכה
 תעשה הסוכות חג 5% 5גכזה וסוכה חנינה תהיה 5יויכו5ימים
 הגיגרץ יהא יכתיף לך תעשה הסוכות חג אי , ימים שבעת%ך

 ן יין ימים שבעת הסוכות חג יומר תימוד ' להדיוטוסוכה

 הראשון ביום ד ףהדיוט, וסוכה חנינהיגבוה כיצרהא
 כמה , קדשהו קדש מקרא השמינו וביום קדש,הו קודשמקרא
 ה , נקיירה וככסות ובמשתה במאכף מקדשואתה
 שהם מוער ימי על 55מד ביש זה חוי תעשו ףא מלאכרהוכ5

 כמלאכת אסורים יהיו יכול 1 ' נמלאכוהאסורים
 / הגלילי  יוסי רברירבי עבורה  במלאכתסועראסורים ימי ואין  עבורה במיאנת אפי הופ הוא 15מר ת5מזדפודה

 אשר ין מועדי אלה 15םר תףםו מה אומר עקיבא רביז
  ימים כבר  טובים ימים יעניק אם , קודש מקראי אותםתקראו
 הראשון ביום ואומר יו שבתות מיבד שנאמר ' אמוריםטובאש
 תקראנ' אשר  שמר ימה כן אס , שאתק השע"מ יביוםוכבתון

אאם
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נברז אמורפרשתרה
 ימי ש5ו א45ו אמורים  מומס ימים כבר י קורשאותםמקראי

 אסוריפ יהיו יכור( ח , כמ5אכרץ שאסוריםמועד
 ימי ואין עכורה במלאכת אסור הוא י הוא %%במלאכתעכורה

 אשרו ףהקריכ ט ' עכולה כמלאכת אסוריםסועד

 ע41רץ שתקרום מנחוש אין עלוה אין אם ומנחוש עויתה4י
 אם ונסכים זבח , פכחה לעולטה מנחה קדמה שאם ,למנחה
 וכוום קדמו aNW ' לנסניס זכח שיקרוס נסכים אין זנחאין

 כשר היום שכר( מלמד כיומו יום דבר ן פסוליםלנסכים
 'היו י4י יכוף ' כאחריותו ח"כ איני זמני ע2י כיומו 'למוספין
 טום ונסכוהם annaal תל למהר גססם באחריותותבים
 שכת ימוספי מניין י ן יסחר ונסכיהסומנחתם
 מלבר ין שכתות מיבד יומר תימוד הרגל איסורי עםשיקרכז

 אשד נדכווןוכם כר! זמלבו נדריכם נב[ ומלבדמתנזתיכס
 הונ% קרבנות א5א כרגף קרב 4י אין שיכוף %ל מה , ףיותדרו
 ברנף ושהוקרשו הציבור וקרבנות היחיד קרבנות מניקבינד
 מתנותיכם טלבד יי שבתזת מלבד 15מר תלמוד נרגלשיבואו
 אי15 תתנולי; אשר נרבותיכס כל ומלבד כ%נדריכסוסיבר

 ן כרגף יבואו שכויס כויס את לרבות והמנחותהעופות

 "יוניייג0""('י,,'ןתי;1" טידק
 , כולם ברגל שיבואו חובה קכעס אלא ' כמועדיכם%4,1

 והכאתם שמרה ובאת תל שירצה רגל באיזה יכולכ
 5מה כן אס קבוע ככר לקבוע אם התיר ככר יחתיר אסשמה
 שפגעתה ראשון רגי זה אלא שמה והכאתם שמה וכאתנאמר
 עיין עובר יהיה הכירש ויא רגל עכר אס 'כן, גנו'

 עובר אינו כמזעד'כם ליי תעשו אףרש תף תאחר בו[כשוס
 רגו ' כ51ה שנה רנ4 עליו שיעכרו עד ' תאחר כ% משוםעליו

 ראשוןן וחנהמצות כמדרן שיסדהרגליס אומרשמעון
 והעצרת רשסח ע4'1 שיעברו ער הפסח לפנ' נדר כיצרד
 והפסח והחג העערת עלץ שיעכרו עד סערת ףפני נדר 'והחג
 ופסת החג ע14 שיעכרו עד החג לפני נדר והחג'ועצית
 כ'וסטוכ 'נו5'חוגאדם אום שמאי ב'ת ה וחג'ועצרת
 ן טוב ביום חוננ אתה ואץ חוגג אתה כמועד אך יומרתימוד

 אתה טג כיוס אך, תל כשבת אדם יחוג יכויל או% היייבית
 תבואת את באספכם 1 ן כשכת חוגג אתה ואיןחוגג

 ' השרמז כאסיפת החג שתיעשה השנה "ת יר""יי

 , יקביך כף וף4ש מיקכך , גורנך כ% ויגש מגורסך ,מיקבך

 לומה תלמוד מקעתם יכולן ומיקביך מנורנן באספךאי
 השנאץ את לעכר השתדר כיצד הארז תכואת את9"ספכס
 תחונן ח אתהחגכרוכאסיפתכ%הפירות,שתעשה

 הראשון ביום שבערץ כ% כתשלומים ימים שכעת יי חגאת
 ' שכות שכתון השמיני וביוםשבתוןשבות

 אוסר יהודיה רבי ףכם ויקהתס ך ו-יששה

נ"(יגכ"י44'
 'ק

 שאים פי ע5 אף אומרך וחכמים ן אגודה כאן אף אעדהלהלן
 5כם ' ואחד כלאחד לכם ויקחתם כ כשר,אגור

 חובתו ידי יוצרם אדם אין אמרו מיכן ' הגז51 את ויאמשלכם
 נותנו רצה גב חכורווא ש5 כילתו חג שף הראשון טובבזום
 ברבן מעשות ' מארה הן אפקו לחכירו ותכירו יחכירומתנה
 מיאס לולב נמצא ולא כספיגה באים שו,,1 והווחמםגמ4יאף

 יהושוע ירני מתנה נם4ח5 רבן ונתת ניענד, גמייא5 לקניד
 כיוס כלי%ה' ו5א ביום ג י חוכתם ידי יצאו וכויםעקיבא ירכי עזריו-ז בן "עזר ורבי עזריה בן "עזר לרבי יהושועורבי

 השבת את דוחים אין ביוסהראשון ואפייוכשבת,הר.אשון
 שטעם את עז פרי ד ' כלכד טובהראשון עלעםא4א
 כאיינו הדר הרר אומר עזאי כן , אתרוג זה לפיריו דומהעצו

 רניטרפוןאומר , וכפזתתמחם הסשנהלחברתה'
 שענף את עכזת עז וענף 1 יכפתינו' פרור ואםכפות
 ישמעל רבי ז , למקרש וערבה ללולב ערכה שתיםנחף ערכי אומר שאוף אכרע , נחל וערבי %ל מנו, היים זשלבעל שי נחף ש% א5א 5י אין נה4 וערכי הדס זה יקייעה רומהעצן
 עכות עש וענף ' אחר תמרים וכפות י אהד הדר פריאומר

 רבו קטום שאין ואחד דליות שתי , שתים נחל וערכושלשה'
 נחף וערכי אחד עכות עש וענף אחד תמרים וכפות אחדהרר פרי אומר עקיכ4ו רבי , קטומים שישתם אפילו אומרטרפון
 ועדרה אחד הדס כך אחר ואתרונ אחד שלולב DVa הא ,אחד
 ככיר( עמהם יהירה האתרונ אף יכף אומר אעזר רבי ,אחת

 שכ זרא את זה שמעכניס ומניין ח , לעצמם אגודההילו יעעמו אתרונ כיעד הא וכפות הדר ען פרי נאמר וכי ,אנורמל
 וענף תמרים כפות פריעזהרר ביוסהראשון לכםוקלחתם
 , זרה את זה מעכבים שהם מלמד נח4 וערבי עכותעז
 יום וכרהיטה , למקרש זכר שבעה במדינה ניטי חויבמההיה זכאי כן יוחנן רבן התקין המקדש בית ומשחרבכישכעה, כגנים ו4א שבעתימים, אלהיכם יפנייי ושמחתםט

 / אסור כולוהנף

 נאמר כן%מוץ ואם כ כלבך/ יו0אתד /ית%אותו למק,ולאג":ה'ןתנ.5 'ק
 לא שאם ומני( ג , שכעה כי כתשיומים ימיםשבעת
 ald ויום הרגן כר[ את חוגנ חג שר( הראשק טוב כיוסחנ

 חוננ כרגל חג %א אם יכול ' תחגהו השביעי בחורש תלהאחרון

אחרהרגי
 חוצת חוגנ אתה ואי , חוגנ אתת כמועד תחגוהו, %ל

 כסוכה %1א , הכית שבלוך כתוכה ו5א כסוכות, ר ,לו
 אט אומר יהודה רני סוכה, זוא nsD1i ,51א האייןשתחת
 ן תשבו ה ' כשירה התהתונרה כעליונה דיוריםאין

 אוכי אמרו מיכן ' תדורו כעזן איא תשכוואין
 ,שותרה כסוכה

 ימים, לי ימים'אי1 , בסוכה כליו ומעלה בסוכה,בסוכה'ומטיי4
 כאוהד! שבעה ונאמר שכעה ן כא נאמר רן הר'נ' מנחן5'ףות

 ן כימים עילות בהם עשה מועד באוהל האמור שכעה מהמועד'

 ' כימים הף'לות בהם נעשות כאן האמורים ,npawאף
 כאזשכעהונאםרשכעויץ נאמר ' או5כהלדדךזרש1

 הקילות את בהם ~nwp %א בליב אמורים שכעדה מווב51%כ
n %א כאן האמורים שכעה אף 'ככימים w p a ~  הלילות את כהן 
 חרירים שהם שכעה דנין דומח נראהלמי ז ,ככימים
 שכעפץ יוניחו ואני QPn כ5 תדירים שהם משכעוס היוםכ5

 ףררך יכרת או ח היומן כף תדירים שאינןשבףו%ב
 ן ירורות מנהג שהם משבעה ידורות מנהג שהם שכעה דניזזו

 %% ידורות, מנהג שאין מזער שכאהףואר(יוכיחושכעוק
 תשכו מה , שוח לנזירה ים'ס שבעת תשכו ימים שכעתתשכו
 כימי' הלייות את בחס עשת כאהלשועד שנאמר ימיםשבעת
 הל'14ת את בהס נעשה כאן אמורים 'מים שבעת תשכואף

 י ובשיט את ראזרוףףרבות י אזרח זה אזרח, ט זכ?סהס
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דח אמורפרשתרז
 ועבדים גרים לרבות , כנשרש , הקטנים את יונות האזוח43

 ן דבר כי ש% בסוכות , כסיכות ישבו י ,משוחררים

 אינם סוכה תהא שלרש נותן אומרוהדין ירודות רביושהירס
 ככימים גלילות מהב שאינו %ולב אם ומה ' המיניםבארבעת
 ביילות מהגת שהיא סוכה , הם'נים כארבעת א4%" כאאינו

 1% אמרו , המינים מארבעת אלא תהא סלא דק אינוככימים
 ~Spn וסופו %ההמיר תהייתו דן שאתה דין כל יהודו-זלרבי
 שיכש יו ישב המינים  מארבעת מצ*ש לא אס הא , ריןמינו

 ן שיכייבר בסוכות בסוכות 'סבו אומר והכתוב ,בסיכה

 ישמעוויעבירו ואשר אומר עורא ובן אי
  קח~בכי

 מחניהם
 עז ועלי ו'ת עלי התביאו ההר צאו יאמר ובירושיםיבעריהם

lWWסוכות יעשות עבות עז ועיי תכריס ועלי הדס וו%1י 
 ישרש כני את הושבתי בסיכות כי דזרות'כס ידעו למעןככתוב
 ממש אומרסוכות איעזו רבי , מצרים מארץ  אותםכהוציאי

 אותם כהוציאי , היו ככור ענני כסוכות אומר רכיעקוגא ,היו
 , מצרים ייציאת וכר הסוכה שאף מיתר , מצרים :רץמ

 תימר ישראי, איכיבגי גוערייך את משה וייבר בי
 ףהם אומו משהשהיה

 לישראי
 והידכות בפסה הפסח הילכות

 בלשון בו שומע שהיה כישון בחג החג והייכות ' כעצרתקערת
 אחדן בעניין נאמרו פרשיות וכף ' %ישרארן להם אומרהוא

 בראשית  שבת נאמרו ולא נאמרו יי מועדי אום הגיידי יוסירבי
  גררים פרשת נאמרה יוורא מוערי באמרו אום עזאי בן 'עמהם
 התמיד ועף הפסח על איא %מדנו שיא  יטר",פיייאיניבני וידברמשהאתמוערי 5ף מה רביאומר ג יקמהם,
 הצבור קרבנות כן ושחר כמועדו בהם שנאי השכת אתשידהו
 עמו, ולקרב %עומר כמועדיכם %י: תעשו איוק שנחמרומניין

 אדבר אומר וכסהוא ' שמענו לא עמהם ויקרב היחםיבשתי
 ' וקולם מוער קבע  'שראל בנ' כל אל 'י מועד' אתמשה

ןףדורות,אמר%שמעון * עש"*ששמן צוא%אזירנזמיד אקצוינפשושה
 בו שיש Dtpa, כלביותר

 שש ולא דת שמן , ידבר ניזכר אתה , אייך ויקהו , כיסחסרון
 ן מזיתו זית  שמן צנובות שטן וקא אגוויס ,~raשומשסיןת(א

 הראשון הזית שמנים שישוה ובו זיתים שיטרץ אמרומיכן
 ונותנם כריחיס וטוחנו הכד יתוך וכונסן הזית בראשמשנרו
 ' וטוחנם פורקם ראשון D~D והיוצרת ' כקורה וטוענםכסל'ס
 הראשון ' שלישי זום וטוחן וחזר שיני מהם ה'מ~ושנחה
 בראש שגרירו השיני הוית ב ' ימרנות והשאר ,ימנורה

 וטוענו ,  בסיים שחזנו בריחיים וטוחנו הבר ולווך וכובסו גהג
 מהם היוצנע שניגה וטוחנן פורקן  ראשון מהםבקורהוהיוצא

 והשאר ימבורוץ  הראשון , שיישי ווט וטען וטחן חזר ,שיני
 שייקדך עד בכית עוטנו השלישי הזית נ ,למנחות
 כריחיים וטוחנן בכית כונסן הגג כראש תמרה ועושהוומעקהו
 וטוחנן ואשון,פורקן מהס והיוצא כקררה וטוענן כמליסונותנן
 הראשון שלישי ווט וטחןוטען חור , שיני  מהס  היוצבעשניה

 רב"הודהאומריאהיוק ר למנחות'למנווהוהשאר
 בקורות טוענן היה וידם במנתשת כותשן אסא כר'חיסיהוחנן
 נותנן הסף סביכות אלא הסל כתוך נזתן ואינו , כאבניםאלא
 %מעידה אין שכראשו( הראשק ה ' הסי מתוךוקודח
 השיסה ' שווין שכשינו והראשון שבראטק השיני ,הימינו

 שףם, שבשמשי והראשון שבשיני והשיגישבראשוז
 השלשי

 קמטה אין שגשייסי השלישי ' שוים שבשלישי והשינישבשיני
 אוםה*יט יוזורה חגי  כתית נקי שיהא  1ך 1הלינוי

 כשד כתית יהירש יפל  יבהו , כתיש אימש בתילאומר
 מקיים אני מה הרש למטות כשו שהוא הכתית על 1Q'SI'החי, רבע כתית ב%ויכשמן סחבה חש'ר41שאוםרקשרוןימנחות
 להעלותנו 1 ימנחות' כתיתימאוריאבתיחכתית
 תדיר המערבו נר שתה"ש נר יהע~ת , ע%1ה שמהכתשתהא
 רגהניס שאחיו ובשעה מסייס יהירת ובו חי%  מת 'היהשממנו
 נכבס כיצד י יפניהם מקים היה הוגש יהשתחוותגכבסים

 ומגיח המורחי את מרשן רויקים מורחתם נרות שתיומצעי
 . הערכים בין המנורה את מדליקים שממת  דולק המערבי'את

 בשל, אף תמיר ,  העולץ ממזבח ומדליקז מרשנו שככהמצאו
 מרש הערות יפרוכת  מחוז ח ארבטומארז,המיר
 / השולחן נוכח מועד כאצל המנורה את וישם שנאמר לפיתל

 וכשהודש ,  סמוכהלפתח ואם לפרוכת  סמוכה אס יודעזאיגי
 סמוכת ,atnw מקמר באה"סיער העיות יפיוכת מחטאומר
 גאו יכ4 עדות העדות ט ' הפתח מן יותריפרוכת
 שהשכינההעזים

 ארבעת כ% והיא ' %נר צריכים וכ' כישראי
 'שראי 1Vpwi~שנה

 עף 'י ענן כי שנאמר לנר צרכו %א כמדבר
 עדות העדות נאסר %מה כ( אם ' כו ליה תהיה ואשהמשכן
 אותו יערוך י ' כישראל שהשכינה העולם כאילכל
 יאירנ המנווכם ממפני איש שנאמר ףפי 5ל סדה ובניואהרן
 תסמור נירות כשבעה נכנס אחר כהן יהיה יכוץ הנירותשכעת
 בשנעח נכנס אחד כה( יהיה %א יכו% , תמיר נר להעלותלומר
 נירות כשבעה נכנסים כהנים שבעה יהיו אב%נירות

 1% תףכוי
 ן אחר "א עורכים אינן וכניו אהרז הא , וכניו אהרן אותויערוך

 מערב דולקים שיהו מידתן 4הס תן , בוקר ועד מערב אי
 הם אלא בוקר ועד מעוב ענודה D~S' תהיה ושיא , בוקרוער
 המטרת עי כ י כטונךאו-ז, אף תמיד כשכת ארתמיד

 ז וכצרורות כקיסמי יסמכס שלא מנורה שף טהרה עלהשהורה

 אף תמיד, ' ויכניס שבחוש יתקן לי לפני הנרות אתיערוך
 אף מניין אותה,סולתואפית רן ו**שאףק ן כטומאות אף תמיד, ,בשכת

 %1קחתסובחיטיםיקח%5  ש4פ*
*

 נלקחתן מנחוו; שאר אףיכול
 ברקחת שנחות שאר  ואין חיטים נלקהת זו ' אותרת תףחיטים
 עשרונים  שני שחת שיהו ח%הן עשרה שתים ב יחיטים
 אידש יהיו %א ועריכתה ןישתה כ% , האחת החיה ' שחסשיהו
 ת% אחת ארת' ועריכתן לשתן היחס שתי יכויאף אחתאחת
 ושמת ף  ת שתיט שתים לתנור שיררו ומניין האחת, החרהיהיה
 י אותוץ תי שתיהם לתנור יררו היפיס שחוי אף יכויאחזם

 אחת, אחת נאפים הושם ושתי שתים שתים נאפת11
 יטופח, ונותסס שם היו טכסיס ושישה , ולטפס אותםושמת
 נותבם רורס וכשהודש , שפוט יהס היה ובתנור , בצקכשהם
 יכו% מערכות שתים ג ' יתקיק1% ש4%ש כדיל'טפס
 המערכת שש אי י המערכת שש לומר תימור וארבעשמנה

 יכול עשורם שתים אי , עשנה שתים %5 ושש ושש ששינ"
 ד , שמענו %אקא ואם כתובים שישה שיאמרועד ה4* המערכת ושש המערכות שתים %5 וארבע ארבעארבע
 'efDuan יחו שירש ' InS1w' ש% טהרו ע% הטהור השגחןע%

 ארבעתם אמרו מיכן ' השולחן נכ' מענם היחס אתטנניהים
 נהם מסוכים שיהו מראשיהם טפוציו שם היו זהב שלסניפים
 בהצ* קג'ם ושמופרץ ועשרים זה לסדר ושנים זה לפורשנים
 ן זה לסדר עשר זארכעה זה לסדר עשר אוכעה חלולקנה

 נאפר רן הריני אחת  מערגת ,כ% ן הטערנת עף. nrulה
באן www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



גגדי אמויפרשתדט
 4הה אמור מעלכת מערכתמה 4ה4ן ינאטר ן מערכת3אז
 שתים תופס כאז האטור מעיכת אף מערכות' שתיםתופס

 והיתוה ' ברורה שתהא זכה לבונה 1 ,מערכות
anS~, שהייתדץ מיסד "4חם ואייתוץ ן 54חם חוברץ 
 אינוש , 4"חם והיתה , הלחס את ופומית וספניתמעכבת
 ונותנם שוים להם בז'כלשיש 5שנ' נותנה א4א ףחם נכיע5

 ' לאזכרה ז ה4הם' את יבעעו ש5א כד' הלחם גכיעי
 ן אזכרה להין ונאמרה אזכרה כאן נאמררץ אומר שמעוןרני

 הקומך מלא כאן אף , הקומץ מלא יוהרן אמורנה אזכרהמה
 ומלא הזה לסדר הקומך מ5א קמצים שנו טעתה שהיאמימד
 טום השכת ביום ח הזרה, לסדרהקימן
nawnעזרך אין יערכנו , ישטה ובשכת,קטיר חדשה עורך 
 ונותנם ושומטם שבת מערב נכנס ח45ל בשכת קניםעמו

 שף לאורכו אורכן במקרש שוהו חכיים כ4 שולחן ש4לאורכו
 וסודר נכנס היה שכת ואחר ט הארון' סו חוקבית

 שאין אסע הע4ונוץ תחת ושנים ואחת אחת כ" תחת ,שלשה
 ממי ,QS7p/ כרית , ישראף בני ,מרצון ישראל בני מאת ,עליה

 ו5בניוואכףוהוכמקום לאהרן והייתה י ן ש15שהכרית
 אכילתה א5~ם 5י אין , קדוש במקום שאכילתה מ"מד ןקדוש
 ת5 , קדוש כמקים ועריכתכם לישתה אף מניין קרוץכמקוס

 ת5 קרוש בסקום ועריכתם לישתם הרהס שתו אףוהיתה,יכו5
 שמעון ר כפנים מעשיהם אום'כ5 ה יהור רבי , קדשים קורשבי

 כשירות המניס 41חס הייחס שת' 14סר רגיל הוי יעמםאומר
 שאם אומר היה הורש א י פגי, בכי וכשירותבעזרה
 וףבני1' 4% 4בד1 15 יכול י 4ו פס51ות כוףם מהם אחתנפרסה
 1taaS1,אי

 ינו"
 שף4ש יאהון ' ויבטו %5 תימור 5ו ולא לבניו

 כהן אהר( מה בםח%וקת, ויבניובםחיוקת
 גדח[אוכי

 ש4%ש
 , במחלוקת שיא אוכייס נרומים נהנים  בניו  אף ,בטחיוקת

 ' עוים  הק '  האישים יאחרסחגחע אינש להם אין יי'שאשי
 '  עוימיםלבית

א יימרשה  ייטע י ן 
 יל אמרו , רן מחננת  בתוךאהלו

 אסרו אני דן nU~D להן אטר ' דן מחנה כתוך ייטע  טיבךמה
 ישרתן בני יחנו אכותם 5כית באותו דגלו ע5 איש אום הכתו15

 והולש ן וגייף ועמר מחוייג ויצות nwa ש% דינו  יביתנכנס
 הו4פ השעוה באותה ממורים היו שיא איפי , מצרי אישבן
 י במחנה  שנהגייייינצו מעמר ישראף,  בני בתוך ' בסמורהיה
 ן שננגרו  זה הישרשך, ואיש ,  הישראיית בן ' סחנה עיסקיעי

 המטוש שם זה השם, את הישראלית האשה בן Ialp~1כ
 נבות כרך שנאמר כעניין ויכרך או6 ויק45.איע משטמשמע
 ' בכינה  הורניס שאינן סימר ויקיי איא  ומיךאלהים
 העדים את יוםרנים רבייתושועבןקרחהבנף אמרג
 ן ככינף הורגים היו 5א הרין בנטר יחמה את יומה יכה 'בבינוי

 8ת ומשאיסם בחוץ ארם ני את מוציאיםאיא
 הגרוי

 שבבס
 ופרלינים , אומר בפירושוהוא np~wwi מה אסור יוואוסרים
 אני אף אאר והשיגי םאחיםי וןא וקורעים עירגוליהםיוםרים
 טשמעף משעה קרעו שכבר  ליקרע צריכי העמם ואין /נמוהו
 ושם , עמו הביאוהמקושש ולא אףססה  אחזו ושיאור
 4אסווטיי וגני וי הרח גניי , רן %תסה יתץ בת שיומיתאמו

 ואתו ן אום אתה וכנגרו י סמנו שיצא לשבש ו21יי4םשפחתו
 הו%9וושבח שבח , וחושב הרש הן ~InWDS  אחיסםך בןאהייאב

 ח , 4שבטושיצ~פססנו 4סשפהווושגח4אטוושבח

 כפרק היו חנניהם עמו המקושש הניחו וקא נמשמריוימהוהו
 מחישה שנאמר מיתה חייב שהוא במקושש היו ויודעיםאחד
  %א כי שנאמר ימות מיתה באיוו יודעים היו 5א אכף , יומתמות

 יימ5מד עלפי 4הם לפרוש  אומר הוא ובז ן 15פורשמהיעשה
 ' 5או אם מיתה חייב אס , יודעם היוש5א
 המק5"א5מחוזימחנהמימדשבית ק"ןן את הוצנת , יאמר משה א5 יי הרכר ט י14ח44אץ

 , מבחוץ הסקילה ובית מכפניםדין
 אייו השומעים כ5 , העדים אייו , ידיהם את חשומעיםוסמכו
 גרמתרע שאתה כראשך רמך 15 אומרים עליו ידיהםסיסכים י ראשו ע5  יריהס ב ויחיד' כייחיר  ירי ידיהם ,אתהדיינו
 העדת כי וכ' העדה' כ5 ' נסותו אות511א ורגמו נ '5כך

 הערסו כי כמעמר ערים אי15 הערה' נאמר 4מה כן אםרוגמתו
 , יאמר תדבר ישראף בט וא5 4% הייתה שעה הורסתיכוף

 את יחכימו איש חי מח  איש ר לדורות, מנהניהי
 ' ביבר הרג רין  איא נח' 4בט מיתה נתנה שיא כס"ףא"א בהרגי כישראיאביאינן השם  עיקילת  נהרגיםהגויסשיהו

 ייסות שם ונוקב  שבאמר יקייאיהיוסה%ייפי ביה
  במיתה המיותר DW עי איא מיתה  חייבים %י  שיכויאין 'יומת
 י מאיר רבי רברי איהיו יקיי ~כי י כיהכינחם ירבועמניין
 הכינוים  בל שאר ועל , במיתה המיוחר 'DW ער אומריוחכמים
  נשיאות כאן נאמר אום יהורה  ר תשאו, ונשא ובאזהרה,

 יהין  אמור חטא נשיאות מה  נשיאלחטא' להין האמרה ,חטא
 יונסו שםיימאיומת'רגוס ובוקב ן ' ברת אףכחןברת
 הגריכגרז 15ןנר,וה דבב ככסלי הערה הערה,יהיוכ4 כףבו

 אורחים, נשי כאורח'%רבות ' אורח 'וה  אורח ' גדים נש'לרכות
 י בשט סיקייס ער חייב יהיה שףא ואמואביו הסקיי את יהכי~ק יוסי ברבי מטוס גר ן יומת שםבנוקבו

 מכח , מכהאיש איא %י כייכחאיןיאיש3נ
 י אשה בין איש בין מכה  תיאשהמניין

 את האישהכומ שהכהאת %יאיישאין
 כין איש יכהנפשטן כי %ף י הקטןסנין ואתחאשרץסניי(ן

 ת4 חייב יהיה הנפלים את הכה אפייו יכה[ , קטן ביןאשרש
WtR,  כמ שאינן נפייס ישאו , קיימא בן שהוא מוחד איש מה 

 שהכה 4הכיא'את י נפשו כ5 שיכה נפש,עד כ4 יכה כיקיימא,
 אילו ב , הייכ וה הרי והמית אחר ובר להמית  כדי כןויש
 ישים אדם מכוה אומר הייתי ישיט בהמה נפש מכרעאוסר
 ואיש ג , עסקתי שכהמה יש5מנה אומר וכשהפופבהמה
 צרם מנין מום בו שנתן כזמן אישי 5י אין , כעטיתו טוס יתןכי

 טמנו' טליתו והעכיר , הרוק בו והניע כשערףדקקבאוזנוית5ש
 'nwv כן עשה כאשר ועשה %ל ' בשוק אשה ש4 ראשהופרע
 ובטימסנףרו ובפנקס כקוה ירו נאחר הכהי ומנין דלו'

 בחסת  אחוווהעסירו מנין ח י ועשת יומרשבירותיסור
 את כו השיך , הכלב את בו השיך , ונצטנן בצינכם ,ונשתוב
 יכו" ו ן ועשה ת4הנחש

 כחמת כאן 5י המתן %" אפקו
 את כו שיסדר / הכלב את בו שיסה י בצינהזנצטנ(ותשתרבי
 אי4וז את אי%וויהוציא את %רבות רשת מה , מום 5% ,הנחש
 מעשרץ אייושהם את  םרבהאני שעט, הכתוב שריכהאחר

 סימא יכוץ ז , בור ~nwv שאין אייו את אני ומוציאביי
 את שיבר ידו, את יקטע ידו את קיטע , עינו את יסמא עינףאת
 סהסנרץ ,  ארם מכה בהפרץ סכה  תל י רנלו את ישכררגלו
 עומר נפשך אם , בתשלומים אדם מכה אף בתשלומיםבהמה

~h'S
 את נוטל כופר נאי את אין רוצה'4רוצח לנפש כופר תקחו

איברים
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 בדי סיני נהרפרשתריא
 %ף5פי מכהאדסמה מכהכהמה ח כופרן4איכחם
  שגיהס שיכוה ער חייב יהיה יכוייא ואמו אכין מכרהשנאמר
 הכהו אפלו מהס'יכו4 אחד אפיקו ארסיוםת תלומכהכאחת
 מוק ארם ומכה בהמה תימכה וריב יהיה חבורה בו עשהולא
 שיעשרץ עד אדם מכה אף חכורה כה ש'עשה עד כהמותמכה
 מכוץ תל ח"כ ישה מיתה יאחר הכהו אפ'1% 'כוי ' חכורהכן

 ' בחש אדם מכה אף כח"ה בהמה סכה טה אדם ומכהבהמה
 מני נפשות דיני כמשפט יכס ,היות אהד טשפטט
 ממונות דיני אף ' ובחקירה כדרישה נפשות ד'נ' מה 'ממהות
 דיני אף ושלשה כע'שריס נפשו דיני מה אי , ובהירהנווישה

 וידבר י ריבה' עין תחת עין ת4 ושףשהםמונותנעשריס
 5מחנדץ מחוץ אף המקלל את ישראן!הזציאו כני א4משה
 , מנחוץ הסקילה וכיח מכפנים דין שכית מלמר שאמר היאזו

 / יצא אחת כאבן מת שאם מימד אכן , כסותו 51א אותוזירנס

 לדחייה אף לסמיכה אף משה יואת צוה כאשר עשו ישר"ובני
 ' הע( עי נכתתו תלין 5לא אף 5תיייהאף

 הבוראסליקן

 סימ כהרפרשת
 מהענק סינייאמר, י'א5משרזכהוריףרף

 כלהמצות שמיטהאצלהרסיניוהל*ן חשאי 99
 כןיות'הס נאמרו כוים אף , מסיני ודקרוקירה3ייותיוה נאמרו שמיטה כה אי4פ מס.נינאמרו

 הירדן משבא51עכר יכול תבאו כי ב מסיני,ודקדוקיהם
 5% ומואב ףעמין  משבאו יכוי ' ארזהמיוהדת ' הארץ א%4ף
 ז4א יכם נותן אניאשר

~ttQP 
 כיבשו אומר אתה מנחן ' ומואב

 אבות יבתי  חילקו ולא ,  ממשפחות תייקו , תייקו יאאבל
 כשמיטת חייכיס יהו יכול , חלקו את מכיר זאחד אחד כיואין
 כף שיהירה ,כרשך שדהו מכיר ואחד אחד כף שיהא שרך%ל
 '  בו(יהובעריוץוכחרש נחחיייבו היררן  אתשעכוו'שואך[ ניון אתהאוכר נמצאת ג , כרמו את ככיר ואחדאחד
 יום הטשים שהו י בעומר נתחטבו בכיסן עשר ששוההניע

 ישטים , טרוטה עשו ואחת יעשרים ישמיטה מוניםהתחייו במעשרות' נתחייבו שנה  עשרה לארבע היחם בשתיויתחייבו
 בורות ם%חפור יכון הארז ושבתה ד ן יוכן עשווארבע
 תזרע 44ל שדך ת4 המקוואות את ומיתקן ומערותושיחים
 יעירוד יחריש ויזמיר יזרע אלעל 5י אין , תזמור 5אוכרמך
 כר! יא וכרמך י4ש שרך %ן מנ"ן ולכ'קוע מכיסוח5ביכוש
 ואין מזכל'ם שאיז ומנין ה ' שכשרךושככרמךמיאכה
 תישדךיא,ונ,נין מאבקים ואיז בעלים מעשנים זאיןבפרימט
 תיסרך כאיינות מפכל~ס  טורויסואין ואין מקרס:יסטאיו
 ימלא ופא  הויחיס יקששתחת לא  יבול ויא,  וגרמך 1 ,א
 והזמיר הזרע 5אתזמור, וכרמך יאתזרע תיסרךהכירו, לאיין איי( בין עוגיאות ~ncpt ולא  הויתים שהתה הנקעיםאת

 ושוהדים וזמיר זוע מה '"א להם והשש יצאו וימה , היובכיי

 עבוים שתא ובו אלא 5י אין אף / ובאולן כאר( עמדהשהם
 שט 4סניין עויתה תהיה היוכל שנת אף יכור[ ' וכאילןכאר(
 שנו , כרבך תזמור שניס ושש שרך תורע שנים שש תלשבוע
 לטניין עוינה היוכל שנת ואין שכזע aw~ ממניין עויותזרוקס
~awולשומשמ'ם ולפרגים ולדוחן יאורן מנין ז י שבוע 

 ואספת 5% בשביעית אתה כונס( השנה ראש יפנישהשחח
 יכול . ח גשכישתןאתתכואתה

 יא , אסיפים וששה ורעים ששה  ואספת, שדך תזוע שניםשש אעפש5אהשרישו%י
 אומר יוסף בן  לגובהן ט אסיפיםי ושגעה ןרעיםששה
 אתוק כונסה השנה ראש לפני שייש שהביאה 5תכואהטגיין

 השביעית %לוכשנוה השנרץ ככף הןגפן שניזןשיש'סישיפניראשהשנההרי אימ י שלש משהביאה ואף ' תנואתה את ואספת 5%בשכישת
 rwt 04שנתון

 בנות אמרו מיכן ,
 יהורס ר ' שניס לש"ש עושות n~uwi onvi' שלהם שביעותשהק
 עושות שהם שביעית מוצאי פיהם שביעית הפרסיותאומר
 ייו' שכת , שוח ככנות אלחן אמרו 5א 5ו אמרו , שניםלשתי
 שכת בשביעית נאמר 5ייכד שבת כראשית בשכת שנאםכשם

 שכשדדוכ5 כלמלאכה תומור' ףאהורעוכרמל5א4יי'שדד
 מיכן , תקצור לא קצירך ספיח את ג שככרמך,סיאבה
 ענבי ואת ן בשביעית אסורים שיהו הספחים על חכמיםסמכו
 אתם אכף , בוצר אתה אי1 בארז השמור מן , תבצור 5אנזיריו
 מיכן ' הכוצריס כררו תבצור לא תכצור 5א , המנוזר מןנשר
 קוצה אכף כמוקעה, אותה קוצים אין שביעית שף תאיניםאמרו
 ן נעריבוה אבירורכיס גגת עגבים רורכיס אין , כחורבהאתה

 ן לבוידה ובהביס  אליכיתש , ובקוטבי נבר ויתיש עושיםאין

 שבת ר ' יביידה ומכנים בכי הוא טוח( אף אום%שסעק
 שמיטת שפירותיה אעפ שכיעית שיצת כיוז לארץ שיהשנתון
 אסורים פירותיו אכל איך של מלאכהבנופו לעשות אתמותר
 מן לכס הארז שבת והיתרץ ה ' בשבט עשר חמשהעד

 אמרו מיכן השמי, מן אוכף אתה אוב15אין אתח נארזהשבו
 בשכיעיתז פירותיה אוכלי אין אומרי שמיי בית שנטייבה'שדה
 אוניים אין אומריס שבדאי  בית ן אוכייס אומרים ה44וטת
 * בטובה  ושיא אומרובטובה  הייי ובית גרובה שביעיתפירות

 ומחומרי שמי בית  מקויי חח הרברים חיפוף אומר יהוררזרבי
 ףהכי~ש 41א 5אוכ4ה , יאחרים 51א 4כם 1 ן היף4בית

 ולאמתך, לענרך לך ' :מנה נסכים יהכיא ויא מנחות'טסנה

 אביוני ואכלו ונטירתה תשמטנה וכשביעית שנאף 5פי ת5מה
 לעניים איא נאכלים שביעית פירות אלא 5י *ז שיכול ,עמך
 הרו ולאמתך ולעכרך לך %ל , לעשירים אף סנייז 'כלכד
 5מה כן אם ' אמורים ושפחות עברים ' אמורים עשיתםבעיים
  ולתיו ' הביעור אחר  אוכלים פענחם עמך אכווה ואביונאמר
 עשירים ואהד עניים אחד אום יוסי ר , יהורה רכי דגריעש,ריס
 עמך אכיוני ואכלו אחר לכר ז , הכיעור אחראוכלם
 מן והשכירך ' יבהמרה ףנהמה והראף ' %אדס ףאדםהראף
 ' האכסנ'4ש את לרבות עמך הגרים ' הגוי מן לתזשבך 'הגוי
 כרשותך שאינה חיה אם ומה מהתף ולהיה ולבהמתךח
 שתאכי'א'14 דין אינו כרשותך שהיא בהמה ' אוכלת היאהוי
 שקיו  אני מה ;lo~lpS אוכלת ותהא יבהםה אוברגטס  העתי3ן

 אוכלת תהיה  אביבהטה , ארס בפירות שביעית פירותביעור
  שבשרא  יחיה כיה ' נבית אוכרע בהם בשרה אוכוןו שחיהומן כי יהירו בהטה מקיש ויחיה אונרויכהמהך וכשהואלעוקם

 שנארעת מה , אשרבחרצך טנ5הלבהסתךשבכית,
אוכלם
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